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  2004 m. liepos 12 d. Europos Komisija, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo 
sutarties 262 straipsniu, nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu dėl  

 
Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Potvynių rizikos valdymas – 
potvynių prevencija, apsauga nuo potvynių ir jų pasekmių sušvelninimas 
(KOM(2004) 472 galutinis). 
 

  Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto 
darbo šiuo klausimu parengimą, 2005 m. sausio 13 d. priėmė savo nuomonę. Pranešėja buvo p. 
Sanchez Miguel. 
 
 
Savo 414-oje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2005 m. vasario 9-10 d. (2005 m. vasario 9 d.posėdis), 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, 132 nariams balsavus „už“, 0 „prieš“, ir 2 
susilaikius priėmė šią nuomonę: 
 

* 
 

* * 
 
1. Įžanga 
 
1.1  Galima teigti, kad Bendroji vandens politikos direktyva(1) (BVPD) labai pakeitė ES 
vandens politikos kryptį, ir ne tik dėl to, kad direktyvoje buvo įtvirtintas suderintas požiūris į įvairias 
situacijas, susijusias su mūsų kontinentiniais ir jūrų vandenimis, bet ir todėl, kad joje buvo nustatytas 
efektyvus metodas šių vandenų kokybei įvertinti ir įdiegta centralizuota organizacinė sistema, 
sudaranti geresnes sąlygas vieningai spręsti kiekvieno upės baseino klausimus, nepaisant skirtingos 
kompetencijos atskirų upės baseino atkarpų atžvilgiu. Be to, siekdama užtikrinti, kad ES vandens 
politika padėtų apsaugoti mūsų upes ir jūras, Komisija teisinėmis(2) bei kitomis priemonėmis(3) toliau 
papildo BVPD. 
 
1.2  Tačiau sunku suprasti, kaip BVPD buvo praleisti kai kurie aspektai, kurie yra ypač 
svarbūs mūsų upių baseinų kokybei, įskaitant potvynių klausimą. Potvyniai yra gamtos reiškiniai, bet 
jų poveikį iš dalies ypač sustiprina žmonės. Daugelį neigiamų potvynių padarinių būtų galima 
                                                      
(1) OL L 327, 2000 12 22, p 72. 

(2) EESRK nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl požeminių šaltinių vandens apsaugos nuo 
taršos (KOM(2003)550 galutinis) – OL C 112, 2004 m. balandžio 30 d., p. 40 – 43.  

(3) Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, nustatantis prioritetinių medžiagų sąrašą vandens politikos srityje 
KOM(2000) 47 galutinis; Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui „Kainodaros politika stiprinant vandens išteklių tvarumą“, KOM(2000) 477 galutinis; Komisijos komunikatas Tarybai 
ir Europos Parlamentui „Siekiant strategijos, skirtos apsaugoti ir tausoti jūrinę aplinką“, KOM(2002) 539 galutinis. 
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sušvelninti pasitelkiant tinkamą upių ir upių krantų naudojimo bei apsaugos politiką. Todėl visų pirma 
reiktų užtikrinti, kad statant su vandeniu susijusią infrastruktūrą, būtų ne formaliai, o realiai 
atsižvelgta į poveikį aplinkai, siekiant užtikrinti, kad nebus pakeista natūrali dinamika ir bus 
išsaugotas tinkamas vandens išteklių panaudojimas. 
 
1.3  Potvynių pavojus ES didėja dėl dviejų pagrindinių priežasčių: pirma, klimato 
pokyčiai gali dažniau sukelti liūtinius lietus, o atmosferos atšilimas – padidinti jūros lygį. Antrasis 
veiksnys – tai poveikis, nulemtas žmogiškosios veiklos, pavyzdžiui, statybos darbai upėse, upių vagų 
nukreipimo projektai ir uostų statyba neįvertinant ir negerinant tokių uostų poveikio aplinkai. Kitas 
žmogiškasis veiksnys – didėjantis mūsų kontinento dykumėjimas, kurį lemia plataus masto miškų 
kirtimas, gaisrai ir kitokia gamtai kenksminga veikla. Trumpai tariant, potvynių pavojus didėja dėl 
netvarios veiklos. Todėl šią riziką galima sumažinti patvirtinant tvarius ekonominės, socialinės ir 
aplinkos plėtros modelius. 
 
1.3.1  Per potvynius pramonės, intensyvaus ūkininkavimo ir gyvulių veislininkystės 
reikmėms naudojamose zonose ir užstatytose teritorijose paplinta medžiagos bei produktai, kurie 
įprastinėmis sąlygomis nekelia grėsmės vandens kokybei, tačiau dėl potvynio tampa pavojingais 
teršalais, galinčiais turėti neigiamos įtakos žmonių sveikatai bei susijusioms ekosistemoms. 
 
1.4  EESRK primena, kad 1998-2002 m. Europai žalos padarė daugiau kaip 100 didesnių 
potvynių, įskaitant katastrofiškus Dunojaus ir Elbės potvynius 2002 m. Nuo 1998 m. dėl potvynių 
žuvo maždaug 700 žmonių, maždaug pusė milijono neteko namų ir apdraustos žalos suma sudarė 
maždaug 25 mlrd. eurų(4). 
 
1.5  Komisija, atkreipdama dėmesį į tokią padėtį, 2004 m. liepos mėn. Aplinkos tarybai 
pateikė pasiūlymą dėl ES veiksmų dėl apsaugos nuo potvynių, kad būtų patvirtinti suderinti veiksmai 
siekiant pagerinti apsaugą nuo potvynių rizikos. Valstybės narės privalo bendradarbiauti 
kartografuojant rizikos zonas ir įgyvendinant potvynių rizikos valdymo planus kiekviename upės 
baseine ir pakrančių zonose, o Komisija padėtų koordinuoti informaciją tarp visų valstybių ir skatinti 
geriausią praktiką šioje srityje. 
 
1.6  Taip pat būtina pridurti, kad nors šių veiksmų būtina imtis Bendrijos vandens 
politikos kontekste, minėtoji problematika turi įtakos ir kitoms Europos politikoms sritims, 
pavyzdžiui, žemės ūkio, aplinkos, civilinės apsaugos, transporto ir kt. politikai. Be to, visas šias 
politikos sritis veikia itin didelė teisinė problema, susijusi su potvynių užliejamų lygumų valdymu: su 
upių krantų bei pakrančių apsauga susijusios viešosios sferos demarkavimas ir apibrėžimas, siekiant 
užtikrinti, kad tik politiniais motyvais besivadovaujančios valdžios institucijos negalėtų atlikti didelių 
pakeitimų, kurie pakenktų kitų subjektų kompetencijai vandens valdymo ir potvynių rizikos 
planavimo srityje. Saugomų teritorijų demarkavimas palengvintų galimybes imtis potvynių 
prevencijos priemonių. 
 
                                                      
(
4

) KOM(2004) 472 galutinis. 
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2. Komisijos pasiūlymo esmė 
 
2.1  Komunikato turinį galima suskirstyti į šias tris antraštes: 
 
• potvynių rizikos valdymas, 
• dabartiniai veiksmai ir būsimos iniciatyvos, 
• suderintų ES veiksmų programa. 
 
2.2  Potvynių rizikos valdymo tikslas – sumažinti potvynių tikimybę ir poveikį. Todėl 
siūloma, kad potvynių rizikos planuose būtų numatyti šie elementai: 
 
• prevencija, 
• apsauga, 
• pasirengimas, 
• reagavimo į nepaprastąsias padėtis planai, 
• regeneravimas ir padarytos išvados. 
 
2.3  Kalbant apie dabartinius veiksmus ir apie ateities iniciatyvas, skirtas sušvelninti 
potvynių pasekmes, yra siūlomi trys veiksmų lygiai. 
 
2.3.1  Europos lygiu veiksmai yra orientuoti į tai, kad būtų pasitelkiamos esamos priemonės 
ir politika, skirta užkirsti kelią potvyniams bei sušvelninti jų pasekmes. Tyrimų politikos srityje 
siekiama panaudoti tyrimų projektus, pavyzdžiui, FLOODsite, kuris padeda tobulinti integruotas 
potvynių rizikos analizės ir valdymo metodologijas. Struktūrinių fondų, ypač Europos regioninės 
plėtros fondo, naudojimas gali padėti tobulinti technologinius tyrimus ir infrastruktūros plėtrą(5). 
IRMA projektas („INTERREG Reino ir Maso veikla“) yra tarptautinio požiūrio į kovą su potvyniais 
pavyzdys. 
 
2.3.1.1  Europos lygiu taip pat siūloma, kad per miškininkystės ir kitokią žemės ūkio veiklą 
BŽŪP būtų naudojama potvynių apsaugos teritorijoms nustatyti, kad būtų galima apsaugoti dirvą. 
Panašiai planuojama aplinkos politiką pasitelkti įgyvendinant BVPD ir siekiant šio tikslo, potvynių 
rizikos valdymą įtraukti į integruotus upių baseinų planus. Be to, 2002 m. po didelių potvynių Vidurio 
Europoje sukurtas Solidarumo fondo parama ir toliau bus naudojama nepaprastųjų padėčių atvejais. 
 
2.3.2  Valstybių narių vaidmens kontekste būtina pabrėžti, kad jos ėmėsi veiksmų kovojant 
su potvynių pasekmėmis, patvirtindamos oficialias ir teisines gaires; tai ypač pasakytina apie 
valstybes, kurios daugiausiai nukenčia nuo tokių reiškinių. Be to, egzistuoja apsaugos nuo potvynių 
planai ir strategijos, o dažniausiai nuo potvynių nukenčiančiuose regionuose yra sudaryti rizikos 
žemėlapiai. 
 
                                                      
(5) Įdomų pavyzdį pateikė Vengrijos aplinkosaugos ir vandenų valdymo departamento atstovas Sandor Toth EESRK „Žemės ūkio, kaimo 

plėtros ir aplinkosaugos“ skyriuje dėl ilgalaikės potvynių valdymo ir regioninės plėtros Tisos slėnyje programos.  
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2.3.3  Trečia, įgyvendinamos tarptautinio bendradarbiavimo priemonės tarpvalstybinių upių 
atžvilgiu, ypač Vidurio Europoje – kuriamos institucijos, leisiančios užtikrinti suderintą požiūrį į upių 
baseinų valdymą. 
 
2.4  ES suderintų veiksmų programoje yra keletas elementų, būtinų nustatant priemones, 
kurios padėtų užkirsti kelią potvyniams ir sušvelninti jų poveikį. Visų pirma atkreiptinas dėmesys į 
šiuos elementus: valdžios institucijų koordinacijos gerinimą pasitelkiant upių baseinų ir pakrančių 
teritorijų valdymo planus, potvynių rizikos kartografavimą, kaip planavimo priemonę, ir geriausios 
praktikos mainus. 
 
2.4.1  Kad ši programa būtų sėkminga, valstybės narės, Komisija ir kitos suinteresuotos 
šalys privalo bendradarbiauti ir vykdyti savo užduotis bei įsipareigojimus potvynių rizikos prevencijos 
srityje. 
 
2.4.2  Sunku kiekybiškai įvertinti apskaičiuotus šių bendrųjų veiksmų kaštus, tačiau 
kokybinė potvynių pasekmių sumažinimo nauda Europos žmonėms, jų turtui ir atitinkamiems 
žmonėms bei teritorijoms yra daug didesnė už bet kokius kaštus. 
 
2.5  Priede pateikiamos gairės dėl potvynių rizikos valdymo planų ir potvynių rizikos 
žemėlapių parengimo bei įgyvendinimo; tai svarbu siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į programos 
tikslų įgyvendinimą. 
 
3. Bendros pastabos 
 
3.1  EESRK pritaria Komisijos komunikatui, kuriuo siekiama tobulinti ir suderinti 
daugelyje valstybių narių egzistuojančias prevencijos sistemas, skirtas sušvelninti potvynių pasekmes. 
Nepaisant to, pirma, būtina išsamiau įvertinti šią problemą, kad būtų galima apsispręsti dėl priemonių, 
kurios būtų tinkamos rengiant efektyviausius prevencinius veiksmus, suteikiančius galimybę labai 
sumažinti potvynių sukeliamą žalą. Antra, būtina apibrėžti tam tikras pasiūlyme nepaminėtas 
pagrindines sąvokas, siekiant pasiekti kuo geriau suderintą susitarimą dėl valdymo planų ir rizikos 
žemėlapių priemonių. 
 
3.2  Potvyniai – tai gamtos reiškiniai, susiję su įprastiniu upių ir pakrančių sistemų 
funkcionavimu; jų geologinė laiko skalė yra daug didesnė nei laiko skalė, kuri paprastai pasitelkiama, 
pavyzdžiui, ekonominiam planavimui ar žemėtvarkos planavimui ir t.t. Todėl „pasikartojimo 
intervalas“ reiškia, kad: 
 
• įvykus potvyniui (nesvarbu, ar tai įvyktų po 100, ar po 500 metų), upė užlies atitinkamą teritoriją; 
• tokie potvyniai būtinai pasikartos; 
• jie gali pasikartoti bet kuriuo metu. 
 
Minėtinos šios hidrologinio planavimo srityje vartojamos sąvokos: 
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• Upės vaga arba natūralus nenutrūkstamos ar nutrūkstamos vandens srovės kanalas – tai žemė, 
esanti po vandeniu, kai vanduo pakyla iki maksimalaus normalaus lygio. 

 
• Potvynių užliejamos lygumos - tai teritorijos, demarkuotos taikant teorinius lygius, kuriuos 

vanduo pasiektų per potvynį, kurio statistinis pasikartojimo intervalas gali būti 100 arba 500 
metų. Tai neturi įtakos žemės nuosavybei (viešajai ar privačiai), tačiau kompetentingos 
institucijos, siekdamos užtikrinti asmenų ir turto saugumą, gali apriboti naudojimąsi. 

 
• Paprastai potvynių užliejami plotai - pelkynai, aliuviniai miškai, kitos potvynių užliejamos 

lygumos, dėl smarkių potvynių kalnuotose vietovėse susiformuojančios konuso formos 
nuolaužos, liūnai ir dar keletas elementų (dauguma jų yra susiję su ekologiškai vertingomis 
ekosistemomis), nurodančių potvynių, kurie, kaip jau minėta, yra reiškiniai, susiję su įprastu upių 
ir pakrančių sistemų funkcionavimu, ribas. 

 
3.3  Potvynio mastai priklauso nuo to, kaip žmonės įsisavina ir naudoja užtvindomas 
teritorijas veiklai, kuri kenkia normaliam šių vandens sistemų funkcionavimui, iš esmės pakeisdama 
upių ir pakrančių aplinką. Dėl tokios veiklos padidėja rizika, kad gali susidaryti nenormalios sąlygos, 
ypač žalingos žmonėms ir turtui. EESRK mano, kad toliau nurodytus dalykus būtina vertinti kaip 
veiksnius, didinančius potvynių smarkumą ir mastą: 
 
• iš dalies ilgai trunkantis netinkamas istorinis žemėtvarkos planavimas dėl mokslinio ir techninio 

neišmanymo, kuris šiuo metu yra nepriimtinas; 
 
• neapgalvotas potvynių rizikos valdymas (upių tiesinimas, potvynių vandenų nukreipimas, 

rezervuarų ir užtvankų statyba, sutvirtinimų atskyrimas arti upių statant pylimus), priemonės, 
kurios dažnai pasirodo esančios netinkamos arba, bendrai vertinant, ypač žemupiuose jos yra iš 
dalies neveiksmingos. 

 
3.4  Atsižvelgiant į didėjantį potvynių pavojų dėl kintančių natūralių veiksnių (ypač dėl 
klimato pokyčių), būtini nuodugnūs tyrimai, siekiant nustatyti, kaip šie pokyčiai gali paveikti upių bei 
pakrančių dinamiką ir, atitinkamai, šalia kitų kintamųjų, – potvynių teritorijas bei jų pasikartojimo 
intervalus.  
 
3.5  Galima ir būtina neutralizuoti riziką, kuri didėja dėl tokių žmogiškųjų veiksnių kaip 
šiose teritorijose vykdoma žemėtvarka ir jose įsikūrusių žmonių skaičius; siekiant šio tikslo, būtina 
parengti aktyvią planavimo politiką, kuri sudarytų tinkamas sąlygas TVARIAI panaudoti užliejamas 
teritorijas ir sumažinti riziką. 
 
4. Konkretūs komentarai 
 
4.1  EESRK sutinka, kad potvynių rizikos valdymo tikslas – sumažinti potvynių tikimybę 
ir (arba) poveikį, paprastai pasitelkiant Komisijos nurodytus prevencijos, apsaugos, informacijos ir kt. 



- 6 - 

CESE 125/2005 freelance/rs/bt/MR/rs …/… 

tikslus. Nepaisant to, reiktų klasifikuoti galimus veiksmus ir priemones, taip pat kriterijus, kurie 
kiekvienu atveju leistų priimti teisingą sprendimą. Taikytinos šios prevencinės priemonės: 
 
• natūralios apsaugos nup potvynių priemonės, pavyzdžiui, natūralaus sausinimo patobulinimas 

arba atstatymas sumažinant slėgį arba kalnų miškų tvarkymas, potvynių (buvusių) natūralių 
sutvirtinimų atstatymas, srovės greičio ir potvynio plitimo sustabdymas tiesinant upes, tobulinant 
kritulių vandens sausinimą gyvenviečių teritorijose. 

 
• veiksmai, mažinantys tikimybę, kad potvynių teritorijos patirs žalą (išankstinio perspėjimo 

sistemos, žemėtvarkos planavimas, ribotas potvynių teritorijų naudojimas ir t.t.).  
 
• veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią potvyniams (hidrologinės ar hidraulinės priemonės): jie 

gali būti struktūriniai (potvynių kontrolės rezervuarai, kanalų formavimas, dambos ir kt.) arba 
nestruktūriniai (naudojimo miestuose apribojimai, turto apsaugos programos ir kt.); 

 
4.2  EESRK siūlo Komisijai, kad valdymo planai būtų pagrįsti šiais principais ir 
nestruktūrinėmis priemonėmis: 
 
• upių ir pakrančių vandenų sistemų natūralios būklės atkūrimas, natūralių erdvių regeneravimas ir 

natūralių baseinų savireguliacijos funkcijų skatinimas (miškų atkūrimas paveiktose kalnų 
teritorijose, pelkynų ir susijusių ekosistemų apsauga, erozijos ir sedimentacijos vandentakiuose 
stebėjimas, programos alternatyviems didelės rizikos žemės panaudojimo būdams nustatyti ir 
tokiai žemei regeneruoti ir t.t.). 

 
• Tvarios plėtros potvynių teritorijose įgyvendinimo principas: 
 

i. apskaičiuojant tinkamą naudoti ekonominį žemės panaudojimo potencialą, suderinamą su 
natūraliais potvynių procesais; 

 
ii. planuojant perėjimą prie šių modelių įvairiose planavimo srityse, ypač žemėtvarkos 

planavimo srityje. 
 
Būtent šiame kontekste būtina pasitelkti ilgalaikio strateginio planavimo principą, t.y. ne tik 
atsižvelgti į prognozių pasikeitimus, kaip nurodyta Komisijos komunikate, bet ir iš esmės pataisyti 
juos tais atvejais, kai yra priežasčių manyti, kad dabartinis rizikos lygis išliks toks pat arba padidės. 
 
4.3 Siekiant pasirinkti tinkamas apsaugos nuo potvynių patobulinimo priemones, reiktų nustatyti 
tinkamas gaires ir kriterijus: 
 
● gerinant apsaugą nuo potvynių kitose vietose hidraulikos bloginti negalima (pavyzdžiui, didinant 

nutekėjimą, keliant vandens lygį arba žemupiuose greitinant potvynio srovę); 
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● tvarios plėtros kontekste, kiek įmanoma, pirmenybę reiktų teikti ne techninių apsaugos įrenginių 
montavimui, bet baseinų tvarkymui ir natūralioms priemonėms, kad potvynio apimtai teritorijai 
būtų galima padėti sustiprintai ir nedarant žalos („vanduo vietoj potvynio“); 

 
jei galima, pirmenybę reiktų teikti priemonėms, kurios sąlygotų teigiamą sinergetinį poveikį ir kitų 
tvarios plėtros tikslų įgyvendinimą (pavyzdžiui, vandens politikos pagrindų direktyvos dėl vandens 
kokybės ir požeminio vandens, Europos gamtos apsaugos direktyvų tikslus). 
 
4.4  Įvairiose pasaulio šalyse sukaupta potvynių rizikos valdymo patirtis (ypač nuo XX a. 
aštuntojo dešimtmečio) parodė, kad pagrindinės problemos įgyvendinant prevencines priemonės yra 
ne techninio pobūdžio ir kad jos negali būti sprendžiamos pasitelkiant vien tik rizikos ar pavojų 
žemėlapius. Pavyzdžiui, JAV armijos inžinerinės pajėgos parengė per 20 000 rizikos žemėlapių, 
tačiau labai nedaugelis vietos valdžios institucijų jais naudojasi, o jeigu naudojasi, tai dažniausiai 
pasirenka vieno tipo struktūrinius veiksmus (pavyzdžiui, kanalų formavimą, užtvankų ir dambų 
statybą), kurie dažnai neužtikrina potvynių kontrolės ir neužkerta kelio žalai, kurios galima išvengti; 
taip yra todėl, kad įgyvendinus tokias priemones, valdžios institucijos ir plačioji visuomenė 
nepagrįstai pradeda manyti, kad jos yra saugios. 
 
4.5  Būtina pabrėžti, kad Europos Sąjungoje būtent tokios priemonės – daugiausiai riboto 
naudojimo užtvankų ir kanalų statyba – yra finansuojamos Struktūrinių fondų (ERPF ir Sanglaudos 
fondų) lėšomis. Prevencinės priemonės (struktūrinės ar kitokios) paprastai yra mažiau finansuojamos. 
Todėl EESRK mano, kad būtina įvertinti poreikį numatyti specialią šios Veiksmų programos 
finansavimo liniją arba, jeigu tai nepadaroma, reikia parengti gaires dėl veiksmų įtraukimo į kitas 
Komisijos finansuojamas programas. 
 
4.6  Bet kuriuo atveju tokių struktūrinių priemonių nepakanka, kad būtų užkirstas kelias 
potvyniams ar apsaugotos potvynių užliejamos teritorijos. Jos gali būti naudingos tik kaip platesnio 
požiūrio dalis, kai yra atsižvelgiama ir į tokius dalykus kaip žemėtvarkos planavimas, transporto 
planavimas (keliai, geležinkeliai ir t.t.), potvynių sausinimo kanalų priežiūra ir teritorijų bei 
ekosistemų, reguliuojančių natūralų nutekėjimą, apsauga. Todėl ateityje komunikato priede reikėtų 
pateikti tikslesnes gaires ir rengiant šiuos planus įtraukti metodologinius principus ar geros praktikos 
pavyzdžius. 
 
4.7  Potvynių valdymo planus būtina įtraukti į Vandens politikos pagrindų direktyvoje 
numatytus valdymo planus, siekiant užtikrinti, kad viso upės baseino atžvilgiu numatyti veiksmai būtų 
reikiamai planuojami ir kad priemonės bei veiksmai, kurių skirtingais lygiais (vietos, valstybės, 
tarptautiniu lygiu ir t.t.) imasi kompetentingos valdžios institucijos, būtų suderinami ir tinkamai 
koordinuojami. Būtina nustatyti kriterijus ir formules, kurios leistų tinkamai integruoti šias dvi 
suderinamas, tačiau skirtingas planavimo sistemas, priimant tokį procesą palengvinančią direktyvą. 
Šiuos elementus būtina atidžiau išnagrinėti toliau tobulinant priede pateikiamas gaires.  
 
4.8  Siekiant potvynių valdymą įtraukti į BVPD, iš esmės būtini šie dalykai: 
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• potvynio, kaip su normaliu upių ir pakrančių sistemų funkcionavimu susijusio reiškinio, kuris 
ne tik išskirtiniais atvejais, bet ir periodiškai gali pakenkti vandens kokybei bei 
ekosistemoms, apibrėžimas; 

 
• „potvynių zonos“ apibrėžimas, glaudžiai susijęs su teritoriniu BVPD taikymo srities aspektu 

(žemėtvarka, galimas užteršimas, su vandens kokybe susijusios ekosistemos ir t.t.); 
 

• potvynių rizikos apibrėžimas, susijęs su rizika ir žala vandens telkiniams, kuriems taikoma 
BVPD; 

 
• specifinis rizikos valdymas, kai vandens ūkio tvarkyba tiksliai atitinka BVPD nuostatas (upės 

baseino vandens naudojimas, sąnaudų padengimas, veiksmų planai, apsaugos teritorijų 
nustatymas). 

 
4.9  Svarbiausi potvynių rizikos valdymo aspektai, susiję su BVPD besiremiančiu 
planavimu, yra šie: 
 
1) Rizikos apibrėžimas ir valdymas: 
 

• hidrologinė rizika, vandens kokybė ir ekosistemos; 
• susijusi geologinė rizika, žemės nuošliaužos, lavinos; 
• viešųjų vidaus vandens kelių ir pakrančių vandenų valdymas ir atnaujinimas; 
• ekologiniai potvynių valdymo kriterijai; 
• miestų planavimo kriterijai. 

 
2) Perspėjimai ir nepaprastosios padėtys: 
 

• geografinis suskirstymas zonomis; 
• hidrologinės informacijos sistemos ir nepaprastųjų padėčių prevencijos sistema; 
• civilinė sauga; 
• kiekvienoje valstybėje narėje patvirtinta norminė bazė, reglamentuojanti pirmiau minėtus 

aspektus; 
• piliečių švietimas; 
• susijusių valdžios institucijų veiklos koordinavimas. 

 
3) Kiti aspektai: 
 

• daugiadiscipliniai tyrimai ir koordinavimas; 
• draudimas nuo rizikos; 
• tinkamas infrastruktūros kūrimas. 
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5. Išvados 
 
5.1  EESRK mano, kad planuojant bet kuriuos veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią 
potvyniams, nuo jų apsisaugoti ar sušvelninti jų pasekmes, būtina pasitelkti BVPD numatytą 
metodologiją ir priemones, ypač upių baseinų planą, kuris sudaro sąlygas reguliuoti visą veiklą, 
susijusią su vidaus vandenų ir atitinkamų pakrančių teritorijų valdymu. EESRK mano, kad tuo tikslu 
komunikato turinį ir čia pateiktus komentarus būtina įtraukti į Bendrijos direktyvą, kuri rizikos 
valdymo planus padėtų suderinti su kiekvieno baseino plano charakteristikomis ir šitaip prisitaikyti 
prie konkrečių mūsų upių ir pakrančių zonų sąlygų. 
 
5.2  Siekiant užtikrinti, kad šie aspektai būtų tinkamai įvertinti, būtina: 
 
• aiškiai apibrėžti pagrindines sąvokas, kuriomis bus pagrįsti veiksmai (ypač nuomonės 4.7 

punkte nurodytas sąvokas); 
 
• nuodugniai įvertinti dabartinę situaciją kiekviename Europos upes baseine ir pakrančių 

teritorijoje, ypač teritorijose, kurios dėl klimato pokyčių ir žmogiškosios veiklos pasekmių yra 
vertinamos kaip didelės rizikos zonos; 

 
• ypač aiškiai numatyti veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią žalingam potvynių poveikiui, 

pasitelkiant visas gyventojams skirtas priemones, tokias kaip tinkamas švietimas ir informacija. 
 
5.3  Rizikos valdymo planai ir rizikos kartografavimas, kaip nurodyta siūlomo 
komunikato prieduose, turi būti išplėsti, siekiant nustatyti ir išaiškinti veiksmų bei priemonių 
klasifikaciją, išskiriant prioritetinius veiksmus bei priemones, geriausiai tinkamas pagal užsitikrintą 
finansavimą, taip pat kriterijus, kuriuos būtina patekinti, siekiant sumažinti kaštus ir padidinti naudą 
žmonėms bei turtui. Svarbiausias tikslas – suderinti natūralų vidaus vandens kelių ir pakrančių 
sistemų funkcionavimą su žmogiškąja veikla, siekiant užtikrinti integruotą ir tvarią veiklą potvynių 
teritorijose. 
 
5.4  Pagaliau EESRK mano, kad svarbiausi su planavimu pagal BVPD susiję potvynių 
rizikos valdymo aspektai – tai rizikos, perspėjimų ir nepaprastųjų padėčių apibrėžimai laikotarpiams, 
kai šie reiškiniai pasireiškia. Be to, būtina neužmiršti kitų Bendrijos priemonių, skirtų 
daugiadiscipliniams tyrimams bei bendradarbiavimui, siekiant sušvelninti potvynių sukeltą žalą; 
priemonių, kurias pasitelkiant nustatomas draudimas, būtinas norint padengti potvynių aukų patirtą 
žalą ir minimizuoti jų ekonominius nuostolius; o svarbiausia, – priemonių, užtikrinančių budrumą ir 
kontrolę infrastruktūrinių projektų, įgyvendinamų vidaus vandens kelių ir pakrančių sistemose, 
atžvilgiu. 
 
2005 m. vasario 9 d., Briuselis 
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