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PR_COD_2am

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

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu par plūdu riska izvērtēšanu un pārvaldību
(12131/6/06 – C6-2006/0005 – 2006/0005(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (12131/6/06 – C6-2006/0005),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2006)0015)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus 
otrajam lasījumam (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama. Tomēr cilvēka rīcības un 
klimata pārmaiņu ietekmē palielinās plūdu 
rašanās varbūtība un plūdu negatīvās sekas.

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama. Tomēr cilvēka rīcības 
(piemēram, apdzīvoto vietu un 
ekonomikas līdzekļu aizvien plašāka 
izvietošana regulāri applūstošās 
teritorijās, erozija un zemes dabīgo 
ūdensaiztures spēju samazināšana, 
izcērtot mežus un nodarbojoties ar 
lauksaimniecību upju baseinos) un 
klimata pārmaiņu ietekmē palielinās plūdu 
rašanās varbūtība un plūdu negatīvās sekas.

Paskaidrojums

  
1 Pieņemtie teksti, 13.6.2006., P6_TA(2006)0253.
2 OV vēl nav publicēts.
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Nedaudz mainīta grozījuma, kas pieņemts 1. lasījumā, atkārtota ieviešana precizēšanas 
nolūkā (bijušais 2. apsvērums).

Lingvistiskas vienādošanas nolūkā ievieš terminu „klimata pārmaiņas”, ko lieto visā tekstā.

Grozījums Nr.  2
4. apsvērums

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

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/60/EK (2000. gada 
23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā , paredzēts katram upes baseina 
apgabalam izstrādāt integrētu 
apsaimniekošanas plānu, lai sasniegtu labu 
ekoloģisko stāvokli un ūdens ķīmisko 
sastāvu, un tas veicinās plūdu ietekmes 
mazināšanu. Tomēr plūdu radītu 
apdraudējumu samazināšana nav viens no 
minētās direktīvas galvenajiem mērķiem. 
Tajā nav ņemts vērā arī plūdu 
apdraudējums, kas klimata pārmaiņu dēļ 
nākotnē kļūs arvien biežāks.

Paskaidrojums

Atkārtoti ieviešot nedaudz mainītu grozījumu no 1. lasījuma (bijušais 9. apsvērums), norāda 
uz to, ka ir jāpastiprina plūdu apdraudējuma kontroles pasākumi, lai novērstu klimata 
pārmaiņu izraisītu, pastiprinātu plūdu risku; tomēr katra atsevišķā riska kontroles pasākuma 
gadījumā nav jāveic klimata pārmaiņu visaptveroša prognoze, jo tas rada ievērojami un 
tālejoši nepamatoti lielu darba un līdzekļu apjomu un kavē plānu sagatvošanu par tām 
vietām, par kurām nav informācijas saistībā ar plūdu risku.

Grozījums Nr.  3
9. apsvērums

(9) Kopienā novērojami dažādu veidu 
plūdi, tai skaitā upju pārplūšana, lietusgāžu 
izraisīti plūdi, pilsētu applūšana un jūras 
ūdens plūdi piekrastes teritorijās.  Plūdu 
nodarītie postījumi dažādās Kopienas 
valstīs un reģionos arī var būt dažādi. 
Tādēļ pašām dalībvalstīm būtu jānosaka 
mērķi attiecībā uz plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldīšanu, ievērojot 

(9) Kopienā novērojami dažādu veidu 
plūdi, tai skaitā upju pārplūšana, lietusgāžu 
izraisīti plūdi, pilsētu applūšana, 
kanalizācijas pārplūšana un jūras ūdens 
plūdi piekrastes teritorijās. Plūdu nodarītie 
postījumi dažādās Kopienas valstīs un 
reģionos arī var būt dažādi. Tādēļ pašām 
dalībvalstīm būtu jānosaka mērķi attiecībā 
uz plūdu radītu apdraudējumu 
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vietējos un reģionālos apstākļus. pārvaldīšanu, ievērojot vietējos un 
reģionālos apstākļus.

Paskaidrojums

Ar šo grozījumu atkārtoti ievieš 1. lasījuma tekstu (bijušais 15. apsvērums). Šī direktīva ir 
jāattiecina arī uz plūdiem, kas rodas kanalizācijas sistēmu pārplūšanas rezultātā.
Salīdzināt ar grozījumu Nr. 18 un tajā noteikto atvieglojumu.

Grozījums Nr. 4
10. apsvērums

(10) Dažās vietās Kopienā plūdu radīto 
apdraudējumu varētu uzskatīt par 
nenozīmīgu, piemēram, mazapdzīvotos vai 
neapdzīvotos apgabalos vai apgabalos, 
kuros saimnieciskā darbība ir ierobežota, 
vai kuru ekoloģiskā vērtība ir neliela. Katrā 
upes baseina apgabalā vai plūdu riska 
pārvaldības vienībā vajadzētu novērtēt 
nepieciešamību tālākai rīcībai.

(10) Dažās vietās Kopienā plūdu radīto 
apdraudējumu varētu uzskatīt par 
nenozīmīgu, piemēram, mazapdzīvotos vai 
neapdzīvotos apgabalos vai apgabalos, 
kuros saimnieciskā darbība ir ierobežota, 
vai kuru ekoloģiskā vērtība ir neliela. Katrā 
upes baseina apgabalā vai plūdu riska 
pārvaldības vienībā vajadzētu novērtēt 
nepieciešamību tālākai rīcībai, piemēram, 
pretplūdu aizsardzības iespēju 
izvērtēšana. 

Paskaidrojums

1. lasījuma teksta atkārtota ieviešana (bijušais 16. apsvērums, mainīts).

Grozījums Nr. 5
11. apsvērums

(11) Lai iegūtu noderīgu informāciju, kā arī 
būtisku pamatinformāciju prioritāšu 
noteikšanai un turpmākai tehnisku, 
finansiālu un politisku lēmumu 
pieņemšanai attiecībā uz plūdu riska 
pārvaldību, ir vajadzīgs nodrošināt 
iespējamu plūdu postījumu vietu karšu un 
plūdu apdraudētu teritoriju karšu izstrādi, 
tajās atzīmējot iespējamo nelabvēlīgo 
ietekmi, kas saistīta ar dažādiem plūdu 
scenārijiem.

(11) Lai iegūtu noderīgu informāciju, kā arī 
būtisku pamatinformāciju prioritāšu 
noteikšanai un turpmākai tehnisku, 
finansiālu un politisku lēmumu 
pieņemšanai attiecībā uz plūdu riska 
pārvaldību, ir vajadzīgs nodrošināt 
iespējamu plūdu postījumu vietu karšu un 
plūdu apdraudētu teritoriju karšu izstrādi, 
tajās atzīmējot iespējamo nelabvēlīgo
ietekmi, kas saistīta ar dažādiem plūdu 
scenārijiem, un tostarp plūdu radītā vides 
piesārņojuma risku.
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Paskaidrojums

1. lasījumā pieņemtā grozījuma burtiska un atkārtota ieviešana precizēšanas nolūkā (bijušais 
grozījums Nr. 17).

Tā kā direktīvas 6. panta 6. punktā (plūdu riska kartes) ir paredzēts norādīt uz plūdu nodarīto 
postījumu iespējamām sekām, saskaņotības labad apsvērumos vispirms ir jāiekļauj plūdu 
radītā vides piesārņojuma risks.

Grozījums Nr.  6
13. apsvērums

(13) Plūdu riska pārvaldības plānos 
uzmanība būtu jāvērš plūdu novēršanai, 
aizsardzībai un gatavībai. Plūdu riska 
pārvaldības plānu elementi periodiski būtu 
jāpārskata un vajadzības gadījumā 
jāatjaunina, ņemot vērā iespējamo klimata 
pārmaiņu ietekmi uz plūdu iespējamību. 

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Paskaidrojums

Lingvistiska rakstura grozījums (salīdzināt ar pamatojumu grozījumam Nr. 1).

Grozījums Nr.  7
16.a apsvērums (jauns)

(16a) Dalībvalstīm savos novērtējumos, 
kartēs un plānos par pamatu būtu 
jāizmanto labākie pieejamie rādītāji, 
procedūras un tehnoloģijas plūdu riska 
pārvaldības jomā.

Paskaidrojums

Divu 1. lasījumā pieņemtu grozījumu atkārtota ieviešana un saturisks 
precizējums/apvienošana (bijušais 22. un 24. apsvērums) attiecībā uz jaunu procedūru un 
tehnoloģiju izmantošanu iedzīvotāju aizsardzībai.

Grozījums Nr.  8
18.a apsvērums (jauns)

(18a) Komisija it īpaši ir jāpilnvaro 
noteikt tehniskos parametrus datu, tostarp 
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statistikas un kartogrāfijas datu, apstrādei 
un parametrus to pārsūtīšanai Komisijai, 
kā arī piemērot pielikumu zinātniskajai 
un tehniskajai attīstībai. Tā kā šiem 
pasākumiem ir vispārēja nozīme un ar to 
palīdzību veic izmaiņas minētās regulas 
nebūtiskos noteikumos, iekļaujot tajā 
jaunus nebūtiskus noteikumus, minētie 
pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Paskaidrojums

Šo izmaiņu rezultātā tiek veikti vajadzīgie pielāgojumi jaunajai komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr. 9
2. panta 1. rindkopas 1. punkts

1) "plūdi" ir tādas sauszemes īslaicīga 
applūšana ar ūdeni, kura parasti nav klāta 
ar ūdeni. Šajā definīcijā ietverti arī plūdi no 
upēm, kalnu straumēm, Vidusjūras reģiona 
nepastāvīgām ūdenstecēm un jūras ūdens 
plūdi piekrastes teritorijās, un var būt 
neietverti plūdi no kanalizācijas sistēmām; 

1) "plūdi" ir tādas sauszemes īslaicīga 
applūšana ar ūdeni, kura parasti nav klāta 
ar ūdeni. Šajā definīcijā ietverti arī plūdi no 
upēm, kalnu straumēm, Vidusjūras reģiona 
nepastāvīgām ūdenstecēm un jūras ūdens 
plūdi piekrastes teritorijās un plūdi no 
kanalizācijas sistēmām; 

Paskaidrojums

Saskaņotības nolūkā arī šeit ir jālieto termins „kanalizācijas sistēma” (skatīt arī paredzēto 
atvieglojumu grozījumā Nr. 18).

1. lasījumā tika izmantota plašāka plūdu definīcija bez skaidri noteikta atvieglojuma attiecībā 
uz plūdiem, kas rodas kanalizācijas sistēmu pārplūšanas rezultātā (bijušais 2. panta 
1. punkts). Tādēļ arī otrajā lasījumā ir atkārtoti jāievieš termina visaptveroša definīcija.

Grozījums Nr.  10
4. panta 2. punkts

2. Sākotnējo plūdu riska izvērtējumu veic, 
lai izvērtētu iespējamus apdraudējumus, 
pamatojoties uz pieejamu vai viegli 
gūstamu informāciju, piemēram, uz agrāk 
savāktiem datiem. Izvērtējumā iekļauj 
vismaz:

2. Sākotnējo plūdu riska izvērtējumu veic, 
lai izvērtētu iespējamus apdraudējumus, 
pamatojoties uz pieejamu vai viegli 
gūstamu informāciju, piemēram, uz agrāk 
savāktiem datiem un pētījumiem par 
ilgtermiņa attīstības tendencēm, it īpaši 
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par klimata pārmaiņām. Izvērtējumā 
iekļauj vismaz:

Paskaidrojums

1. lasījumā pieņemto grozījumu atkārtota ieviešana un saturisks precizējums/apvienošana 
(bijušie 4. panta 2. punkta c), e) un f) apakšpunkti). 

Sākotnējā izvērtējumā noteikti jāņem vērā tikai jau esošie pētījumi par ilgtermiņa attīstības 
tendencēm, it īpaši par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr.  11
4. panta 2. punkta 2. daļa

un vajadzības gadījumā iekļauj: svītrots

Paskaidrojums

Mēģinājums rast kompromisu starp Parlamenta nostāju (pirmajā lasījumā teksts bez 
ierobežojumiem) un Padomes kopējo nostāju. Šis grozījums ir skatāms tikai saistībā ar 
grozījumu Nr. 12.

Grozījums Nr.  12
4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) izvērtējumu, kurā analizēta turpmāku 
plūdu iespējami nelabvēlīgā ietekme uz 
cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu 
un saimniecisko darbību, cik vien 
iespējams ņemot vērā tādus aspektus kā 
topogrāfijas elementi, ūdenstilpju un 
ūdensteču izvietojums un vispārējās 
hidroloģiskās un ģeomorfoloģiskās 
iezīmes, apdzīvotu teritoriju izvietojums, 
teritorijas, kurās notiek saimnieciskas 
darbības, un ilgtermiņa attīstība, tostarp 
klimata pārmaiņu ietekme uz plūdu 
gadījumu skaitu.

d) izvērtējumu, kurā analizēta turpmāku 
plūdu iespējami nelabvēlīgā ietekme uz 
cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu 
un saimniecisko darbību, cik vien 
iespējams ņemot vērā tādus aspektus kā 
topogrāfijas elementi, ūdenstilpju un 
ūdensteču izvietojums un vispārējās 
hidroloģiskās un ģeomorfoloģiskās 
iezīmes, plūdu skarto teritoriju nozīme 
plūdu dabiskajā aizturēšanā, apdzīvotu 
teritoriju izvietojums, teritorijas, kurās 
notiek saimnieciskas darbības, un 
ilgtermiņa attīstība, tostarp klimata 
pārmaiņu ietekme uz plūdu gadījumu 
skaitu. Iepriekš minētie izvērtējumi var 
izpalikt, ja to pieļauj vietējie apstākļi.

Paskaidrojums

1. lasījumā pieņemtā grozījuma atkārtota ieviešana (bijušais 4. panta 2. punkta 
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c) apakšpunkts), jo, kā zināms, plūdu aizturēšanas teritorijām ir liela nozīme pretplūdu 
aizsardzībā.

Mēģinājums rast kompromisu starp Parlamenta 1. lasījumā pieņemto nostāju un Padomes 
kopējo nostāju. Šis grozījums ir skatāms tikai saistībā ar grozījumu Nr. 11.

Grozījums Nr.  13
4. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) vajadzības gadījumā esošās mākslīgi 
izveidotās pretplūdu aizsardzības  
infrastruktūras efektivitātes novērtējums, 
ņemot vērā tās reālo spēju novērst 
postījumus, kā arī tās efektivitāti no 
ekonomikas un vides viedokļa;

Paskaidrojums

1. lasījumā pieņemtā grozījuma burtiska un atkārtota ieviešana (bijušais 4. panta 2. punkta 
h) apakšpunkts).

Grozījums Nr.  14
4. panta 4. punkts

4. Dalībvalstīs pabeidz sākotnējo plūdu 
riska izvērtējumu līdz 2012. gada 22. 
decembrim.

4. Dalībvalstīs pabeidz sākotnējo plūdu 
riska izvērtējumu līdz 2010. gada 22. 
decembrim.

Paskaidrojums

Parlamenta sākotnēji noteiktā termiņa atkārtota ieviešana, lai paātrinātu procesu (bijušais 
6. panta 1. punkts, mainīts).

Grozījums Nr.  15
5. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz 4. pantā minēto 
sākotnējo plūdu riska izvērtējumu, 
dalībvalstis attiecībā uz katru upju baseinu 
apgabalu vai 3. panta 2. punkta b) 
apakšpunktā minēto pārvaldības vienību 
vai starptautiska upju baseinu apgabala 
daļu, kas ir to teritorijā, identificē 
teritorijas, par kurām tās ir secinājušas, ka 

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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pastāv vai varētu rasties būtiski plūdu radīti 
apdraudējumi.

Paskaidrojums

Lingvistisks vienkāršojums skaidrības un juridiskas precizitātes nolūkā.

Grozījums Nr.  16
6. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) vajadzības gadījumā – ļoti iespējami 
plūdi.

c) pēc iespējas – ļoti iespējami plūdi.

Paskaidrojums

Kompromiss starp Parlamenta nostāju (teksts bez jebkādiem izņēmumiem; bijušais 7. panta 
2. punkts) un Padomes pašreizējo nostāju. Iedzīvotāju aizsardzības nolūkā ļoti iespējami 
plūdi ir jāņem vērā pēc iespējas visaptveroši. Atbildīgajām iestādēm ir ļauts to nedarīt tikai 
tad, ja tas nav iespējams un/vai ticama pamatojuma gadījumā.

Grozījums Nr.  17
6. panta 5. punkta d) apakšpunkts

d) cita informācija, ko attiecīgā dalībvalsts 
uzskata par lietderīgu, piemēram, 
informācija par apgabaliem, kuros var 
notikt plūdi, kas nes lielu nogulumu 
apjomu, un sanešu plūdi.

d) cita informācija, ko attiecīgā dalībvalsts 
uzskata par lietderīgu, piemēram, 
informācija par apgabaliem, kuros var 
notikt plūdi, kas nes lielu nogulumu 
apjomu, un sanešu plūdi, kā arī par plūdu 
skartajiem un citiem dabiskajiem 
apgabaliem, kurus tagad vai nākotnē var 
izmantot plūdu aizturēšanai.

Paskaidrojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtās nostājas atkārtota ieviešana (salīdzināt ar 
pamatojuma pirmo daļu grozījumam Nr. 12).

Grozījums Nr.  18
6. panta 7.a punkts (jauns)

7.a Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka 
attiecībā uz plūdiem, kas radušies 
kanalizācijas sistēmu pārplūšanas 
rezultātā, iespējamo plūdu postījumu vietu 
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kartes gatavo tikai saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktā minēto scenāriju.

Paskaidrojums

Ar atkārtoti ieviestiem grozījumiem Nr. 3 un 9 dalībvalstīm sniedz atvieglojumu attiecībā uz 
plūdiem, kas radušies kanalizācijas sistēmu pārplūšanas rezultātā, norādot tikai uz ārkārtīgi 
spēcīgu postījumu vietām.

Grozījums Nr.  19
7. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos ņem vērā būtiskus aspektus, 
piemēram, izmaksas un ieguvumus, plūdu 
apmēru un plūdu izplatīšanās ceļus un 
teritorijas, kas spēj aizturēt plūdus, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta vides 
aizsardzības mērķus, augsnes un ūdens 
apsaimniekošanu, telpisko plānošanu, 
zemes izmantojumu, dabas aizsardzību, 
navigācijas un ostu infrastruktūru.

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos ņem vērā būtiskus aspektus, 
piemēram, izmaksas un ieguvumus, plūdu 
apmēru un plūdu izplatīšanās ceļus un 
teritoriju, kas spēj aizturēt plūdus, 
saglabāšanas un/vai atjaunošanas 
iespējas, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
vides aizsardzības mērķus, augsnes un 
ūdens apsaimniekošanu, telpisko 
plānošanu, zemes izmantojumu, dabas 
aizsardzību, navigācijas un ostu 
infrastruktūru.

Paskaidrojums

1. lasījumā pieņemtā grozījuma atkārtota ieviešana (bijušais 9. panta 5. punkta 
a) apakšpunkts): plūdu aizturēšana ir svarīga, lai mazinātu plūdu risku, un tā ir jāņem vērā, 
izstrādājot plūdu riska pārvaldības plānus.

Grozījums Nr.  20
9. panta 1. rindkopas 1. punkts

1) Iespējamu pirmo plūdu postījumu karšu 
un plūdu riska karšu izstrādi un šo karšu 
turpmāku pārskatīšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 6. un 14. pantā, veic tā, lai tajās 
ietvertā informācija būtu saskanīga ar 
attiecīgo informāciju, kas sniegta saskaņā 
ar Direktīvu 2000/60/EK. Vajadzības 
gadījumā tās var plašāk saskaņot ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzētajiem pārskatiem un iekļaut tajos.

1) Iespējamu pirmo plūdu postījumu karšu 
un plūdu riska karšu izstrādi un šo karšu 
turpmāku pārskatīšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 6. un 14. pantā, veic tā, lai tajās 
ietvertā informācija būtu saskanīga ar 
attiecīgo informāciju, kas sniegta saskaņā 
ar Direktīvu 2000/60/EK. Minēto 
informāciju saskaņo ar Direktīvas 
2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzētajiem pārskatiem, un to var iekļaut
tajos.
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Paskaidrojums

Kompromiss starp Padomes un Parlamenta nostājām (bijušais 13. panta 1. punkts): ir 
jātiecas pēc saskaņotības ar direktīvu, kas nosaka Kopienas pasākumu ietvaru ūdens politikas 
jomā. Turpretim minētās informācijas iekļaušana tajā nav obligāta.

Grozījums Nr.  21
11. pants

1. Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija var apstiprināt 
tehniskus parametrus datu, tostarp 
statistikas un kartogrāfijas datu, apstrādei 
un pārsūtīšanai Komisijai. Tehniskie 
parametri būtu jāapstiprina vismaz divus 
gadus pirms termiņiem, kas norādīti, 
attiecīgi, 4. panta 4. punktā, 6. panta 8. 
punktā un 7. panta 5. punktā, ņemot vērā 
spēkā esošos standartus, kā arī formātus, 
kas izstrādāti saskaņā ar attiecīgajiem 
Kopienas aktiem.

1. Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto
regulatīvo kontroles procedūru Komisija 
var apstiprināt tehniskus parametrus datu, 
tostarp statistikas un kartogrāfijas datu, 
apstrādei un parametrus to pārsūtīšanai 
Komisijai, kas noteikumu pievienošanas 
ceļā veic izmaiņas minētās direktīvas 
nebūtiskos noteikumos. Tehniskie 
parametri būtu jāapstiprina vismaz divus 
gadus pirms termiņiem, kas norādīti, 
attiecīgi, 4. panta 4. punktā, 6. panta 8. 
punktā un 7. panta 5. punktā, ņemot vērā 
spēkā esošos standartus, kā arī formātus, 
kas izstrādāti saskaņā ar attiecīgajiem 
Kopienas aktiem.

2. Komisija, ņemot vērā pārskatīšanai un 
atjaunināšanai noteiktos termiņus un 
saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto 
procedūru, var pielāgot pielikumu zinātnes 
un tehnikas attīstībai.

2. Komisija, ņemot vērā pārskatīšanai un 
atjaunināšanai noteiktos termiņus un 
saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru, var 
pielāgot pielikumu zinātnes un tehnikas 
attīstībai.

Paskaidrojums

Šo izmaiņu rezultātā tiek veikti vajadzīgie pielāgojumi jaunajai komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr.  22
12. panta 2. punkts

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktam un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais termiņš ir trīs mēneši.
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Paskaidrojums

Šo izmaiņu rezultātā tiek veikti vajadzīgie pielāgojumi jaunajai komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr.  23
13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neveikt 4. pantā minēto sākotnējo plūdu 
riska izvērtējumu attiecībā uz upju 
baseiniem, apakšbaseiniem un piekrastes 
teritorijām, par kuriem tās vai nu:

1. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neveikt 4. pantā minēto sākotnējo plūdu 
riska izvērtējumu attiecībā uz upju 
baseiniem, apakšbaseiniem un piekrastes 
teritorijām, par kuriem tās vai nu:

pirms 2010. gada 22. decembra jau ir 
veikušas apdraudējumu novērtējumu, 
secinot, ka pastāv vai varētu rasties 
nopietni plūdu radīti apdraudējumi, kuru 
dēļ šo teritoriju identificētu kā vienu no 
5. panta 1. punktā minētajām teritorijām, 
vai arī 

minētās direktīvas spēkā stāšanās brīdī jau 
ir veikušas apdraudējumu novērtējumu, 
secinot, ka pastāv vai varētu rasties 
nopietni plūdu radīti apdraudējumi, kuru 
dēļ šo teritoriju identificētu kā vienu no 
5. panta 1. punktā minētajām teritorijām, 
vai arī 

b) pirms 2010. gada 22. decembra ir 
pieņēmušas lēmumu izstrādāt iespējamu 
plūdu postījumu vietu kartes, plūdu radītu 
apdraudējumu kartes un plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānus saskaņā 
ar attiecīgiem šīs direktīvas noteikumiem.

b) līdz minētās direktīvas spēkā stāšanās 
brīdim ir pieņēmušas lēmumu izstrādāt 
iespējamu plūdu postījumu vietu kartes, 
plūdu radītu apdraudējumu kartes un plūdu 
radītu apdraudējumu pārvaldības plānus 
saskaņā ar attiecīgiem šīs direktīvas 
noteikumiem.

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
izmantot plūdu iespējamu postījumu kartes 
un plūdu apdraudētu teritoriju kartes, kas ir 
izstrādātas galīgajā redakcijā pirms 2010. 
gada 22. decembra, ja šādās kartēs 
informācijas apjoms ir līdzvērtīgs tam, kas 
vajadzīgs, lai izpildītu 6. panta prasības.

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
izmantot plūdu iespējamu postījumu kartes 
un plūdu apdraudētu teritoriju kartes, kas ir 
izstrādātas galīgajā redakcijā līdz minētās 
direktīvas spēkā stāšanās brīdim, ja šādās 
kartēs informācijas apjoms atbilst minētās 
direktīvas prasībām.

3. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
izmantot plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plānus, kas ir izstrādāti 
galīgajā redakcijā pirms 2010. gada 22. 
decembra, ja šo plānu saturs ir līdzvērtīgs
7. pantā paredzētajam prasībām.

3. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
izmantot plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plānus, kas ir izstrādāti 
galīgajā redakcijā līdz minētās direktīvas 
spēkā stāšanās brīdim, ja šo plānu saturs 
atbilst minētajā direktīvā paredzētajām
prasībām.

4. Panta 1., 2. un 3. punktu piemēro, 
neskarot 14. pantu.

4. Panta 1., 2. un 3. punktu piemēro, 
neskarot 14. pantu.



PE 382.534v01-00 16/18 PR\645923LV.doc

LV

Paskaidrojums

Parlamenta 1. lasījumā pieņemtās nostājas iekļaušana (bijušais 17. pants): dalībvalstīs veikto 
sagatavošanas darbu atzīst, ja tas ir pabeigts līdz direktīvas spēkā stāšanās brīdim. Pārejas 
perioda pagarinājums līdz 2010. gadam nav lietderīgs, jo tas neatbilst īpašumtiesību 
aizsardzības idejai un pastāv risks, ka tādējādi var tikt apdraudēta noteikto direktīvas mērķu 
īstenošana.
Līdz ar izmaiņām tekstā („minētajā direktīvā”) ir jāiekļauj arī minētās direktīvas mērķi, kuri 
varētu īstenoties izmainītā pievienojuma rezultātā. 
Turklāt tiek ieviests 1. lasījumā pieņemtais teksts („atbilst”; bijušais 17. panta 2. punkts).
Papildus tam lingvistisks vienkāršojums (salīdzināt ar grozījumu Nr. 15).

Grozījums Nr.  24
16. pants

Līdz 2018. gada 22. decembrim un pēc tam 
reizi sešos gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu.

Līdz 2018. gada 22. decembrim un pēc tam 
reizi sešos gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu. Šī ziņojuma izstrādē 
jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme.

Paskaidrojums

Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā (bijušais 19. pants): uz klimata pārmaiņu 
negatīvo ietekmi nedrīkst nenorādīt it īpaši šajā direktīvā, un tā ir īpaši jāpiemin šajā vietā.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Komisija 2006. gada 18. janvārī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību.
Eiropas Parlaments 2006. gada 13. jūnijā sniedza savu atzinumu pirmajā lasījumā.
Reģionu komiteja pieņēma lēmumu atzinumu nesniegt.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savu atzinumu iesniedza 2006. gada 17. maijā.
2006. gada 23. novembrī Padome pieņēma kopējo nostāju.

2. Vispārīgi

Šīs direktīvas mērķis ir radīt juridisku pamatu plūdu riska izvērtēšanai un pārvaldībai, lai 
aizsargātu cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību.
Šo mērķu sasniegšanai ieteikta trīspakāpju pieeja: sākotnēja plūdu riska izvērtēšana, lai 
noteiktu plūdu apdraudētās teritorijas, un pēc tam plūdu riska karšu un plūdu riska pārvaldības 
plāna izstrāde attiecīgajiem upju baseina apgabaliem.
Dalībvalstīs ģeogrāfiskā un hidroloģiskā situācija ir atšķirīga, daudzveidīgas ir arī 
apdzīvotības struktūras, tādēļ direktīva paredz ievērojamu elastīgumu, dodot dalībvalstīm 
iespēju noteikt nepieciešamo aizsardzības līmeni un pasākumus, kas jāveic, lai sasniegtu šo 
aizsardzības līmeni.

3. Kopējās nostājas grozījumi

Kopējā nostājā ir iekļauta virkne grozījumu, ko Eiropas Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.
Tajā pilnībā vai daļēji izteikta Parlamenta pozīcija. Turklāt kopējā nostāja būtiski mainīja 
direktīvas struktūru. Lai gan Padomes teksts ievieš skaidrāku strukturējumu, tomēr vairāki 
būtiski Parlamenta ierosinātie grozījumi kopējā nostājā nav ietverti vai ietverti vieglākā 
formā.
Pēc referenta domām, Padomes kopējā nostāja noteikti ir jāmaina, lai kopā ar dažām 
lingvistiskām neskaidrībām un juridiski neprecīziem formulējumiem tajā atkal būtu iekļauta 
daļa grozījumu, kurus Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.
Lai akceptētu kopējo nostāju, referents uzskata, ka tā noteikti ir jāuzlabo ar grozījumiem 
šādos aspektos:

1) Klimata pārmaiņas

Tā kā klimats mainās un sabiedrība diskutē par to, referents nesaprot klimata pārmaiņu 
ietekmes pienācīgu nenovērtēšanu un neievērošanu pašreizējā plūdu riska izvērtēšanā.
Referents, protams, apzinās to, ka pašreizējai plūdu riska izvērtēšanai nav pieejami jauni 
visaptveroši dati, bet ir jāizmanto jau esošie. Eiropas pilsoņi neizpratīs klimata pārmaiņu 
neievērošanu šādā būtiskā novērtējumā.

2) Termiņi

Lai nodrošinātu raitu procedūru, atkal ir ieviesti sākotnējie termiņi priekšdarbu pabeigšanai.
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Pretēji Padomes uzskatam referents ir pārliecināts, ka grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar 
dalībvalstu paveikto darbu īpašumtiesību aizsardzības jomā. Tādēļ arī būtu jāiekļauj grozījumi 
no pirmā lasījuma. Referents uzskata, ka īpašumtiesību aizsardzības klauzulas pagarināšana 
līdz 2010. gadam, tātad pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā termiņa, ir nelietderīga, jo tas 
neatbilst īpašumtiesību aizsardzības idejai un apdraud direktīvas mērķa sasniegšanu.

3) Komitoloģija

Padomes 2006. gada 17. jūlija Lēmumā 2006/512/EK izdarītie grozījumi par modalitāšu 
noteikšanu attiecībā uz Komisijai deleģētajām tiesību aktu īstenošanas pilnvarām 
(komitoloģija) prasa pielāgojumus, kurus referents ir konsekventi noteicis.

4) Saskaņošana ar Ūdens pamatdirektīvu

Attiecībā uz ierosinātās direktīvas saskaņošanu ar Direktīvu 2000/60/EK un tās iekļaušanu 
Padomes kopējās nostājas noteikumi pieprasa mazāku saskaņotību. Referents uzskata, ka, 
gatavojot plūdu apdraudējumu vai riska kartes, jācenšas panākt saskaņotība ar Ūdens 
pamatdirektīvu. Taču karšu iekļaušana ierosinātajā direktīvā nav obligāta.

5) Kanalizācija

Kopējā nostājā no jauna ir iekļauts to plūdu veidu saraksts, uz kuriem attiecas direktīva, kā arī 
iespēja izslēgt plūdus no notekūdeņu sistēmām. Parlamenta pirmajā lasījumā izmantoja plūdu 
definīciju bez ierobežojuma, neizslēdzot kanalizācijas sistēmu pārplūšanu. Referents uzskata, 
ka otrajā lasījumā atkal jāpaplašina definīcija, kurā ir iekļauti arī notekūdeņu vai kanalizācijas 
sistēmu plūdi.

6) Plūdu aiztures teritorijas un potenciāli plūdu mazināšanas apgabali

Referents uzskata, ka sākotnējā plūdu riska novērtējumā, karšu un pārvaldības plāna izstrādē, 
nepievēršot uzmanību tām zonām, kuras iespējams veic vērtīgu ūdens aizturēšanas funkciju, 
nevarēs pietiekami samazināt plūdu risku. Tādēļ referents atkārtoti ir iesniedzis pirmajā 
lasījumā ierosinātos grozījumus attiecībā uz plūdu aiztures teritorijām un potenciāliem plūdu 
mazināšanas apgabaliem.


