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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V této důvodové zprávě Evropská komise zdůrazňuje tragické následky povodní (v roce 2002 
více než 700 mrtvých) a rozsah škod na životním prostředí, soukromých i veřejných 
infrastrukturách a hospodářských činnostech regionů. Rozsah povodní se zvýšil v důsledku 
výrazného poklesu přirozené schopnosti povodí řek zadržovat povodně. Navzdory nebezpečí 
byly povoleny stavby státních i soukromých obydlí a veřejných zařízení v povodňových 
oblastech. Jako příklad Komise uvádí 10 milionů lidí, kteří žijí v oblastech ohrožených 
extrémními povodněmi v Porýní, kde je potenciální škoda způsobená povodněmi vyčíslena na 
165 milionů eur. Změna klimatu s největší pravděpodobností zvýší jak četnost, tak intenzitu 
povodní. Ve snaze zamezit ohrožení lidského zdraví, životního prostředí, infrastruktury a 
vlastnictví povodněmi a zajistit jejich řízení Komise navrhuje, aby Evropský parlament a 
Rada přijaly směrnici o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních.

Vyhodnocování povodní a protipovodňová opatření nejsou ničím novým. Většina členských 
států, ne–li všechny, zavedla národní politiky řídící tento jev. Většinu povodí v Evropě však 
sdílí dva a více členských států a protipovodňová opatření v jednom regionu mohou vyvolat 
povodňové riziko v oblastech nacházejících se výše nebo níže po proudu. Proto by jednání ve 
vzájemné shodě na úrovni Společenství byla značným přínosem a zlepšila by celkové 
předcházení povodňovým rizikům a ochranu před nimi. Kromě toho legislativa zabývající se 
tímto hlediskem správy vodních toků dobře zapadá do rámcové směrnice o vodě1, která 
zavedla zásadu přeshraniční koordinace v rámci povodí.

V rámci nové legislativy pro strukturální fondy se navrhuje, aby se opatření pro předcházení 
povodním pokládala za uznatelné náklady.

Podle názoru navrhovatelky výboru je však v návrhu Komise nezbytné provést několik změn, 
má–li se:

• vsadit tento návrh směrnice do jednotné politiky udržitelných protipovodňových 
opatření;

• klást důraz na preventivní činnost s cílem odstranit nebo omezit povodňová rizika, 
nikoli na zvládání nouzových situací, protože předcházení a preventivní úprava je 
účinnější a méně nákladná než nouzové řízení nebo následná náprava;

• omezit nebo odstranit řetězové následky místních protipovodňových opatření v 
oblastech nacházejících se výše nebo níže po proudu sjednocenou činností na úrovni 
povodí, včetně přeshraniční spolupráce na úrovni povodí se zapojením všech 
příslušných orgánů;

• podpořit začlenění všech příslušných politik a finančních mechanismů, mimo jiné 
politiky soudržnosti, za účelem vytvoření udržitelného řízení protipovodňových rizik;

  
1 Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 2000.
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• začlenit provádění této směrnice ode dne, kdy vstoupí v platnost, do postupu plánování 
správy povodí podle směrnice 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě), tak aby plány 
protipovodňových opatření byly efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům a více 
respektovaly a podporovaly požadavky ekologické udržitelnosti stanovené v rámcové 
směrnici o vodě;

• zajistit udržitelnou správu povodí upřednostněním opatření pro předcházení rizikům a 
škodám prostřednictvím územního plánování a zvýšení přirozených schopností zadržovat 
vodu;

• vydávat jasné a vymahatelné zákony odstraněním právních nejasností, pokud jde o rozsah 
map povodňových oblastí a plánů řízení;

• přimět trh k tomu, aby podpořil udržitelné řízení povodňových rizik a aby hospodářské 
činnosti v povodňových oblastech pokryly náklady na protipovodňová opatření a 
související náklady na životní prostředí a zdroje, a přimět osoby žijící v povodňových 
oblastech k odpovědnosti za to, že přijmou veškerá možná preventivní opatření ke snížení 
škod (např. protipovodňová úprava budov).

Navrhovatelka výboru proto navrhuje tyto pozměňovací návrhy:

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Povodně jsou přírodním jevem, kterému 
nelze zabránit. Činnost člověka však 
ke zvyšování pravděpodobnosti výskytu 
extrémních povodní a jejich nepříznivých 
dopadů přispívá.

(2) Povodně jsou přírodním jevem, kterému 
nelze zcela zabránit. Obrovské snížení 
přirozené schopnosti povodí zadržovat 
vodu, špatné řízení činností člověka (jako 
stále větší osídlování a majetek 
v zátopových oblastech, eroze a snižování 
přirozené schopnosti půdy zadržovat vodu 
v důsledku kácení lesů a hospodaření 
v povodí řek), sucha a globální oteplování 
však ke zvyšování pravděpodobnosti 
výskytu a nepříznivých dopadů povodní 
přispívá.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Tradiční strategie řízení povodňových 
rizik – zaměřené na budování infrastruktur 
určených pro okamžitou ochranu lidí, 
nemovitého majetku a zboží– nezajistily 
očekávanou míru bezpečí.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

(3) Omezit riziko škod na lidském zdraví, 
životním prostředí a infrastruktuře, které 
jsou spojeny s povodněmi, je proveditelné a 
žádoucí, nicméně pokud mají být opatření 
k omezení rizik povodňových škod účinná, 
je nutné je koordinovat v rámci povodí.

(3) Omezit riziko škod na lidském zdraví, 
životním prostředí a infrastruktuře, které 
jsou spojeny s povodněmi, je proveditelné a 
žádoucí. Nicméně pokud mají být opatření 
k omezení rizik povodňových škod účinná, 
je nutné je koordinovat mezi členskými 
státy, jejich vnitrostátními, regionálními a 
místními orgány, jakož i organizacemi 
odpovědnými za řízení rizik v rámci povodí 
a musí být kladen větší důraz na opatření 
související s přírodou, aby se podpořil 
přechod od tradičního krátkodobého vzoru 
„budování za účelem ochrany“ 
k ekologicky udržitelnému řízení povodní.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Integrovaná správa povodí by se měla 
zakládat a) na „zadržovací schopnosti“ 
konkrétního prostředí, tj. na dlouhodobém 
fungování vlastního ekosystému a 
zachovávání biologické rozmanitosti spolu 
se sociálněekonomickým přínosem pro lidi, 
b) na společném posouzení potřeb a 
očekávání všech „zainteresovaných stran“ 
na úrovni celého povodí a c) na co možná 
nejkvalitnějších informacích.
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Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 3b (nový)

(3a) Řízení rizik a opatření na omezení 
rizik by měla respektovat zásadu solidarity.
Řízení povodňových rizik v povodích řek, 
které protékají mezi dvěma nebo více 
sousedícími stát, by proto mělo být 
organizováno tak, aby žádná oblast nebyla 
vystavena riziku povodní v důsledku 
neudržitelného řízení řek.

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ΕS, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, i 
tento návrh směrnice, která je s ní úzce svázána, zahrnují zásadu solidarity, která vyžaduje 
koordinované řízení povodňových rizik všech přeshraničních oblastí povodí.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Ustanovení o udržitelném řízení 
povodňových rizik by měla být 
zohledňována členskými státy i Komisí při 
stanovování a provádění všech svých 
politik, včetně dopravní politiky, územního 
plánování, politiky rozvoje měst a 
průmyslu, zemědělské politiky, politiky 
soudržnosti, energetické politiky a 
výzkumné politiky.

Odůvodnění

Existuje dostatek důkazů, že nesprávné územní plánování a politiky rozvoje měst a průmyslu 
se významně podílejí na riziku záplav.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 8

(8) Po celém Společenství dochází k různým 
typům povodní, jako jsou říční povodně, 
přívalové povodně, městské povodně, 

(8) Po celém Společenství dochází k různým 
typům povodní, jako jsou říční povodně, 
přívalové povodně, městské povodně, 
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kanalizační povodně a pobřežní povodně.
Škody způsobené povodněmi rovněž mohou 
být různé v různých zemích a regionech 
Společenství. Cíle týkající se řízení 
povodňových rizik by tudíž měly být 
odvozeny od místních a regionálních 
podmínek.

kanalizační povodně a pobřežní povodně a 
povodně způsobené silnými dešti. Škody 
způsobené povodněmi rovněž mohou být 
různé v různých zemích a regionech 
Společenství. Cíle týkající se řízení 
povodňových rizik by tudíž měly být 
odvozeny od místních a regionálních 
podmínek.

Odůvodnění

Do návrhu textu směrnice se k jednotlivým druhům povodní přidávají povodně způsobené 
silnými dešti.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 13

(13) Aby se předešlo zdvojování práce, 
členské státy by měly být pro účely splnění 
požadavků této směrnice schopny použít 
stávající mapy povodňových rizik a plány 
řízení povodňových rizik.

(13) Aby se předešlo zdvojování práce, 
členské státy by měly být pro účely splnění 
požadavků této směrnice schopny použít 
stávající mapy povodňových rizik a plány 
řízení povodňových rizik; za tímto účelem, 
v souladu se zásadou subsidiarity a v míře, 
v jaké je to možné, by měla být členským 
státům poskytnuta úplná pružnost, která 
jim umožní používat tyto mapy a plány a 
splnit výše uvedené požadavky.

Odůvodnění

Vzhledem k odlišné povaze povodní v členských státech by měla být členským státům dána 
plná pružnost, která tuto směrnici učiní opravdu užitečnou, plně v souladu se směrnicí 
2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 13a (nový)

. (13a) Povodňové řízení povodí řek by se 
mělo zaměřit na vytváření společné 
odpovědnosti a solidarity v rámci povodí.
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Za tímto účelem by měly členské státy 
usilovat o zvyšování povědomí a spolupráci 
mezi všemi účastníky, a to i v těch 
oblastech, které nejsou náchylné nebo jsou 
méně náchylné k záplavám, a kteří by 
mohli s využitím svých území a postupů 
přispívat k regulaci povodní níže nebo výše 
po proudu.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 1

1. „povodní“ se rozumí dočasné zaplavení 
území vodou, které obvykle není zaplaveno.

1. „povodní“ se rozumí dočasné zaplavení 
území vodou, které obvykle není zaplaveno, 
a to i v důsledku silných dešťů, vedoucích 
k zaplavení obytných a/nebo průmyslových 
oblastí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje širší definici pojmu „povodně“ v souladu s rozšířením 
představy povodně tak, aby zahrnovala i silné deště, jakož i další příčiny tohoto jevu.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy provedou v souladu s 
odstavcem 2 předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik pro každou oblast povodí 
nebo část mezinárodní oblasti povodí, jež 
leží na jejich území.

Členské státy provedou v souladu s 
odstavcem 2 předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik pro každou oblast povodí 
nebo část mezinárodní oblasti povodí, jež 
leží na jejich území. Stávající vyhodnocení 
vypracovaná členskými státy – která splňují 
požadavky této směrnice – mohou být pro 
tento účel použita.

Odůvodnění

Z důvodu efektivnosti nákladů by pro předběžná vyhodnocení rizik měla být využívána 
stávající vyhodnocení – která splňují požadavky této směrnice.
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Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) mapu oblasti povodí, včetně hranic 
povodí, dílčích povodí a případně
pobřežních zón, jež k ní příslušejí, 
znázorňující topografii a využití území;

a) mapu oblasti povodí, včetně hranic 
povodí, dílčích povodí a pobřežních oblastí, 
jež k ní příslušejí, znázorňující topografii a 
využití území;

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 2 písm. b)

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti;

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti a které měly rozsáhlý nepříznivý 
vliv na lidské životy, hospodářské činnosti a 
životní prostředí;

Odůvodnění

Z důvodu efektivnosti nákladů by měly být popisovány jen významné povodně.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 2 písm. e)

e) posouzení pravděpodobnosti výskytu 
povodní v budoucnosti založené na 
hydrologických údajích, typech povodní a 
zohledněného dopadu změny klimatu a 
vývoji ve využití území;

e) posouzení pravděpodobnosti výskytu 
povodní v budoucnosti založené na 
hydrologických údajích, včetně údajů 
získaných z telemetrického monitorování 
každého povodí a na základě typů povodní a 
zohledněného dopadu změny klimatu a 
vývoji ve využití území;

Odůvodnění

Vytvoření hydrometeorologické telemetrické sítě (měřící dešťové srážky, teplotu, vlhkost 
vzduchu, průtok řek atd.) by mohlo významně usnadnit vyhodnocení rizika povodní v povodích 
řek a poskytnout systém včasného varování, jakož i velmi důležitou databázi.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 4 odst. 2 písm fa) (nové)

fa) zhodnocení účinnosti stávajících uměle 
vytvořených infrastruktur protipovodňové 
ochrany při současném zohlednění jejich 
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skutečné schopnosti předcházet škodám a 
také jejich hospodářské a ekologické 
účinnosti;

Pozměňovací návrh 16
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou vypustit z 
předběžného vyhodnocení povodňových 
rizik ta povodí, dílčí povodí a pobřežní 
oblasti, které mohou být na základě 
dlouhodobé zkušenosti členského státu 
okamžitě zařazeny do kategorie povodí, 
dílčího povodí nebo úseku pobřeží, u 
kterých existuje závažné povodňové riziko a 
které budou vyžadovat mapování 
povodňových oblastí a plány na řízení 
povodňových oblastí.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 5 odst. 1 písm a)

a) Povodí, dílčí povodí nebo úsek pobřeží, 
v jejichž případě se dospělo k závěru, že 
žádná potenciálně významná povodňová 
rizika neexistují nebo se jejich výskyt 
nepovažuje za pravděpodobný nebo se 
možné následky pro lidské zdraví, životní 
prostředí nebo hospodářskou činnost 
považují za přijatelně omezené;.

a) Povodí, dílčí povodí nebo úseky pobřeží, 
v jejichž případě se dospělo k závěru, že 
žádné potenciálně významné povodňové 
riziko neexistuje nebo se možné následky 
pro lidské zdraví, životní prostředí nebo 
hospodářskou činnost považují za přijatelně 
omezené;

Pozměňovací návrh 18
Čl. 5 odst. 2

2. Zařazení podle odstavce 1 mezinárodního 
povodí nebo dílčího povodí či úseku pobřeží 
mezinárodní oblasti povodí se koordinuje 
mezi dotyčnými členskými státy.

2. Zařazení podle odstavce 1 mezinárodního 
povodí nebo dílčího povodí či úseku pobřeží 
mezinárodní oblasti povodí se koordinuje 
mezi dotyčnými členskými státy. Členské 
státy zajistí příslušný přenos údajů v rámci 
společných povodí pro účely tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 19
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy připraví na úrovni oblastí 
povodí povodňové mapy a indikativní mapy 
povodňových škod, dále jen „mapy 
povodňových rizik“, pro povodí, dílčí 
povodí a úseky pobřeží určené podle čl. 5 
odst. 1 písm. b).

1. Členské státy připraví na úrovni oblastí 
povodí povodňové mapy a indikativní mapy 
povodňových škod, dále jen „mapy 
povodňových rizik“, pro povodí, dílčí 
povodí a úseky pobřeží určené podle čl. 5 
odst. 1 písm. b). Stávající mapy 
vypracované členskými státy – které splňují 
požadavky této směrnice – mohou být pro 
tento účel použity.

Odůvodnění

Z důvodu efektivnosti nákladů by mapy – které splňují požadavky této směrnice – měly být 
využívány.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 1 písm. c) a pododstavec 2

c) povodně s nízkou pravděpodobností 
(extrémní události).

c) povodně s nízkou pravděpodobností 
(extrémní události) pro významné obce a 
významné rozvinuté oblasti;

Ke každému případu uvedeném v prvním 
pododstavci se vyznačí tyto prvky:

Ke každému případu uvedeném v prvním 
pododstavci se vyznačí tyto prvky:

a) předpokládaná hloubka vody; a) předpokládaná hloubka vody pro 
významné obce a významné rozvinuté 
oblasti;

b) případně průtoková rychlost; b) průtoková rychlost pro významné obce a 
významné rozvinuté oblasti;

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a 
nánosu naplavenin.

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a 
nánosu naplavenin.

Odůvodnění

Předložený návrh Komise přikládá povinnost stanovit předpokládanou hloubku vody a 
průtokovou rychlost pro všechny části toku řeky. To by bylo možné pouze v případě, že bude 
existovat digitální topografický model nebo dvourozměrný matematický model. Tato opatření 
jsou však v některých oblastech nadbytečná, například v oblastech využívaných k přirozenému 
zaplavení. To by logicky vyžadovalo značné výdaje tam, kde tyto nástroje v současnosti 
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neexistují a přitom nejsou pro všechny části řeky potřebné.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 7 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) oblasti s přirozenou schopností 
zadržovat povodně a oblasti, které mohou 
ihned nebo v budoucnu sloužit jako oblast 
zachycování velké vody.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 7 odst. 3 pododstavec 1a (nový)

Mapy povodňových rizik mohou rozdělovat 
oblasti do zón, podle využití území a 
náchylnosti ke škodám.

Odůvodnění

Rozdělení oblastí do zón podle využití území (zalesněná půda, zemědělská půda, městská 
zástavba, průmyslová zástavba atd.) a náchylnosti ke škodám a vyznačení těchto zón do mapy 
povodňových rizik bude velmi užitečné při rozhodování o postupech o řízení povodňových 
rizik. Viz pozměňovací návrh 4.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 9 odst. 1

1. Pro povodí, dílčí povodí a úseky pobřeží 
určené podle čl. 5 odst. 1 písm. b) členské 
státy na úrovni oblasti povodí připraví a 
provedou plány řízení povodňových rizik 
v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku.

1. Pro povodí, dílčí povodí a úseky pobřeží 
určené podle čl. 5 odst. 1 písm. b) členské 
státy na úrovni oblasti povodí připraví a 
provedou plány řízení povodňových rizik 
v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku a se 
směrnicí 79/409/EHS a směrnicí 
92/43/EHS.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 9 odst. 2

2. Členské státy zřídí příslušné úrovně 
ochrany, jednotlivě pro každé povodí, dílčí 
povodí nebo úsek pobřeží, přičemž se 
soustředí na snížení pravděpodobnosti 

2. Členské státy zřídí příslušné úrovně řízení 
povodňových rizik, jednotlivě pro každé 
povodí, dílčí povodí nebo úsek pobřeží, 
přičemž se soustředí na snížení 
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zaplavení a omezení možných následků 
zaplavení na lidské zdraví, životní prostředí 
a hospodářskou činnost a zohlední 
významná hlediska: hospodaření s vodou a 
půdou, územní plánování, využití území a 
ochranu životního prostředí.

pravděpodobnosti zaplavení a omezení 
možných následků zaplavení na lidské 
zdraví, životní prostředí a hospodářskou 
činnost a zohlední významná hlediska:
hospodaření s vodou a půdou, územní 
plánování, využití území, náchylnost dané 
oblasti k pravděpodobným škodám a 
ochranu životního prostředí.

Odůvodnění

„Ochrana" je příliš úzký pojem, zatímco řízení povodňových rizik v sobě slučuje prevenci, 
ochranu a připravenost na povodně, jak to stanoví čl. 9 odst. 3.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 1

3. Plány řízení povodňových rizik zahrnou 
opatření, jejichž cílem je dosáhnout úrovní 
ochrany stanovených v souladu s odstavcem 
2.

3. Plány řízení povodňových rizik zahrnou 
opatření, jejichž cílem je dosáhnout cílů 
řízení povodňových rizik stanovených v 
souladu s odstavcem 2.

Odůvodnění

Tato směrnice by měla rozlišit mezi úkoly Komise (která poskytuje rámec spolupráce a 
stanovuje cíle) a členskými státy (které plní cíle zaváděním konkrétních opatření, které 
odpovídají jejich vnitrostátní situaci).

Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 2a (nový)

Provádění plánů řízení povodňových rizik 
bude zkoušeno v rámci cvičení zaměřených 
na posouzení úrovně výcviku a 
připravenosti zúčastněných jednotek a 
v případě potřeby budou plány řízení 
povodňových rizik upravovány.

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti plánů řízení povodní je nezbytné provádět nácviky, které ověří 
úroveň výcviku a připravenosti zúčastněných jednotek, aby mohla být provedena nutná 
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zlepšení těchto plánů.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 2b) (nový)

Plány řízení povodňových rizik budou 
věnovat zvláštní pozornost řízení rizik 
v městských oblastech a s nimi spojených 
průmyslových zónách, neboť tyto oblasti 
jsou ohroženy největšími hospodářskými 
škodami.

Odůvodnění
Městským oblastem a s nimi spojeným průmyslovým zónám by měla být v plánech řízení 
povodňových rizik přiznána priorita, neboť škody v těchto oblastech jsou obvykle vyšší a 
mohou zasáhnout více jednotlivců, než je tomu ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 9 odst. 3a (nový)

3a. V zájmu účinného vypracování a 
provádění těchto plánů budou přijata 
opatření zajišťující trvalé spojení a 
spolupráci mezi orgány civilní obrany a 
vodohospodářské správy.

Odůvodnění

Spolupráce mezi orgány civilní obrany a regionální vodohospodářskou správou je nezbytná 
k zajištění dostupnosti veškerých informací nezbytných pro vypracování spolehlivých plánů 
řízení a jejich provádění.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 12 odst.

1. Členské státy zajistí, že se pro oblasti 
povodí, které leží zcela na jejich území, 
vypracuje pouze jediný a jednotný plán 
řízení povodňových rizik.

1. Členské státy zajistí, že se pro oblasti 
povodí, které leží zcela na jejich území, 
vypracuje pouze jediný a jednotný plán 
řízení povodňových rizik, do něhož budou 
zapojeny všechny příslušné orgány a který 
zohlední regionální plány řízení 
povodňových rizik.
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Pozměňovací návrh 30
Čl. 12 odst. 2

2. V případě mezinárodní oblasti povodí 
ležící zcela na území Společenství 
zabezpečí členské státy koordinaci s cílem 
vypracování jediného a jednotného 
mezinárodního plánu řízení povodňových 
rizik.

2. V případě mezinárodní oblasti povodí 
ležící zcela na území Společenství 
zabezpečí členské státy koordinaci, 
například vytvořením sítí pro výměnu 
informací mezi příslušnými orgány, s 
cílem vypracování jediného a jednotného 
mezinárodního plánu řízení 
povodňových rizik. Přistupující a 
kandidátské země jsou důrazně 
nabádány k aktivní spolupráci při 
takových koordinačních činnostech.

Pokud se takový plán nevypracovává, 
vypracuje členský stát plány řízení 
povodňových rizik, které se vztahují 
alespoň na ty části mezinárodní oblasti 
povodí, jež zcela leží na jejich území.

Pokud se formulování takového plánu 
opozdí, vypracuje členský stát plány 
řízení povodňových rizik, které se 
vztahují alespoň na ty části mezinárodní 
oblasti povodí, jež zcela leží na jejich 
území.

Odůvodnění

Vytvoření sítí pro výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států, které sdílejí 
odpovědnost za mezinárodní povodí řek, je jedním z nejzákladnějších kroků ke koordinaci 
řízení povodňových rizik a k rostoucí vzájemné důvěře založené na vztazích.

K dosažení plné koordinace je nezbytné vypracovat plány v konzultacích s kandidátskými 
zeměmi, aby se co nejdříve dostaly do souladu s politikami EU a stávajícím acquis. Druhá 
část tohoto odstavce je doplněna, jelikož původní formulace ponechává otevřenou možnost, že 
by se opatření obsažená v první části nemusela provádět, čímž by tato ustanovení zůstala 
nefunkční.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 12 odst. 3

3. V případě mezinárodní oblasti povodí 
přesahující hranice Společenství, pokud se 
nevypracovává jediný a jednotný 
mezinárodní plán řízení povodňových rizik 
zahrnující některou dotyčnou třetí zemi, 
vypracují členské státy plány řízení 
povodňových rizik, které se vztahují alespoň 

3. V případě mezinárodní oblasti povodí 
přesahující hranice Společenství, pokud se 
nevypracovává jediný a jednotný 
mezinárodní plán řízení povodňových rizik 
zahrnující některou dotyčnou třetí zemi, 
vypracují členské státy plány řízení 
povodňových rizik, které se vztahují alespoň 
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na ty části mezinárodní oblasti povodí, jež 
leží na území dotyčných členských států.

na ty části mezinárodní oblasti povodí, jež 
leží na území dotyčných členských států, a 
vytvoří sítě pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány dotčených členských 
států.

Odůvodnění

Vytvoření sítí pro výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států, které sdílejí 
odpovědnost za mezinárodní povodí řek, je jedním z nejzákladnějších kroků ke koordinaci 
řízení povodňových rizik a k rostoucí vzájemné důvěře založené na vztazích.

Pozměňovací návrh, který předložil Eugenijus Gentvilas

Pozměňovací návrh 32
Čl. 13 odst. 1

1. 11. Vypracování prvních map povodňových rizik 
a jejich následných aktualizací podle článku 
8 této směrnice se úzce koordinuje s
přezkoumáními stanovenými v čl. 5 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES a v případě, že se to 
považuje za vhodné, se do nich začlení.

1. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 8 této směrnice se provede s využitím 
příslušných informací předkládaných v 
souladu se směrnicí 200/60/ES a 
přezkoumáními stanovenými v čl. 5 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES a v případě, že se to 
považuje za vhodné, se do nich začlení.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 14 odst. 2

Členské státy zajistí aktivní zapojení všech 
zúčastněných stran při vypracovávání, 
přezkoumání a aktualizaci plánů řízení 
povodňových rizik uvedených v kapitole IV.

Členské státy zajistí aktivní zapojení všech 
zúčastněných stran, zejména místních a 
regionálních orgánů, při vypracovávání, 
přezkoumání a aktualizaci plánů řízení 
povodňových rizik uvedených v kapitole IV.

Na požádání bude poskytnut přístup k 
podpůrným dokumentům a informacím 
použitým k vypracování map povodňových 
rizik a plánů řízení povodňových rizik. 

Odůvodnění

Místní a regionální orgány v EU jsou si stále více vědomy problémů povodní a upozorňují na 
nezastupitelnou úlohu vnitrostátních účastníků při prevenci, řízení katastrof a odstraňování 
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následků škod na jednotlivce. Jejich aktivní a otevřená účast v procesu posuzování a řízení 
povodňových rizik je proto nezbytná.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 15 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy budou pravidelně 
obyvatelům oblastí uvedených v čl. 7 odst. 2 
poskytovat informace a instrukce s cílem 
umožnit jim přijmout odpovídající 
preventivní opatření před povodní a 
podniknout odpovídající kroky po povodni.

Pozměňovací návrh 35
Příloha sekce A odst. 3

3. popis příslušné úrovně ochrany stanovené 
v souladu s čl. 9 odst. 2;

3. popis příslušné úrovně ochrany a 
prevence rizika stanovené v souladu s čl. 9 
odst. 2;

Pozměňovací návrh 36
Příloha sekce A bod 4

4. popis opatření požadovaných k dosažení 
příslušných úrovní ochrany, včetně opatření 
učiněných v souladu s článkem 9, a opatření 
spojených s povodněmi, učiněných podle 
jiných aktů Společenství;

4. popis standardních i nestandardních 
opatření požadovaných k dosažení 
příslušných úrovní ochrany, včetně opatření 
učiněných v souladu s článkem 9, a opatření 
spojených s povodněmi, učiněných podle 
jiných aktů Společenství;

Odůvodnění

Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí mohou plány řízení povodňových rizik 
zahrnovat jak standardní ochranné mechanismy před povodněmi (protipovodňové bariéry, 
znovuzalesnění, požární únikové cesty, umělé derivační kanály, odtoky, hráze atd.), tak i 
nestandardní metody (řízení výsadby, změna využití území, bezpečnostní předpisy pro 
infrastruktury a stavby, systémy včasného varování atd.).
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Pozměňovací návrh 37
Příloha sekce A bod 4a (nový)

4a. upřednostňování opatření, která 
podporují předcházení škodám v souladu 
s cíli „neznehodnocování“ a/nebo „dobrého 
ekologického, chemického a 
kvantitativního stavu“ obsaženými ve 
směrnici 2000/60/ES, jako jsou:
– ochrana mokřad a zátopových oblastí,
– obnovení narušených mokřad a 
zátopových oblastí (včetně říčních 
meandrů), zejména mokřad a oblastí, které 
znovu spojují řeky s jejich zátopovými 
oblastmi,
– odstranění zastaralých protipovodňových 
infrastruktur z řek,

– zamezení další zástavbě (infrastruktura, 
bytová výstavba) v zátopových oblastech,
– podporování stavebních opatření za 
účelem posílení stávajících budov (jako 
jsou pilotové základy),
– podporování udržitelných postupů 
využívání půdy v oblastech zachycování 
vody, jako je zalesňování, za účelem 
zlepšení přirozeného zadržování vody a 
doplnění zásob podzemních vod,
– předchozí povolení nebo registrace pro 
trvalé činnosti v zátopových oblastech, jako 
je výstavba a průmyslový rozvoj;

Pozměňovací návrh 38
Příloha sekce A odst. 4b (nový)

4b) popis zapojení všech příslušných 
orgánů;

Pozměňovací návrh 39
Příloha sekce B bod 1
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1. všechny změny a aktualizace od 
zveřejnění předchozí verze plánu řízení 
povodňových rizik, včetně souhrnu 
přezkoumání provedených v kapitolách II, 
III a IV;

1. všechny změny a aktualizace od 
zveřejnění předchozí verze plánu řízení 
povodňových rizik, včetně úprav na základě 
zkoušek zaměřených na posouzení úrovně 
připravenosti zúčastněných jednotek a
souhrnu přezkoumání provedených v 
kapitolách II, III a IV;

Odůvodnění

Úpravy plánů povodňových rizik by měly být prováděny za předpokladu, že se to považuje za 
nezbytné na základě zkušebních testů zahrnujících zkoušky připravenosti zúčastněných 
jednotek.

Pozměňovací návrh 40
Příloha sekce B odst. 2)

2. zhodnocení pokroku při dosahování 
úrovně ochrany;

2. zhodnocení pokroku při dosahování 
úrovně ochrany a prevence rizika;
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