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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia zdôrazňuje vo svojej dôvodovej správe tragické následky (viac ako 700 
úmrtí v roku 2002) a rozsah škôd na životnom prostredí, súkromnej a verejnej infraštruktúre 
a hospodárskej činnosti regiónov postihnutých záplavami. Množstvo záplav sa zvýšilo na 
základe veľkého zníženia prirodzenej kapacity zadržiavania záplav v povodiach. Napriek 
nebezpečenstvu, bola povolená výstavba súkromných a verejných budov a zariadení 
v oblastiach s povodňovým rizikom. Komisia poukazuje napríklad na 10 miliónov ľudí 
žijúcich v oblastiach s rizikom extrémnych povodní pozdĺž Rýna kde sa škody, ktoré môžu 
spôsobiť záplavy, vo výške 165 miliónov EUR. Klimatické zmeny pravdepodobne zvýšia 
frekvenciu a intenzitu záplav. Komisia preto navrhuje, aby Európsky parlament a Rada prijali 
smernicu o posúdení povodní a povodňovom manažmente s cieľom znížiť a riadiť povodňové 
riziká v oblasti ľudského zdravia, životného prostredia, infraštruktúry a majetku.

Posudzovanie povodní a povodňový manažment nie je ničím novým. Väčšina štátov, dokonca 
ak nie všetky štáty, uplatňuje vlastné politiky manažmentu tohto javu. Väčšina povodí riek 
v Európe je však rozdelená medzi dva alebo viac členských štátov a povodňový manažment 
v jednom regióne môže ovplyvniť povodňové riziko v regiónoch smerom po prúde alebo proti 
prúdu. Spoločné opatrenia na úrovni Spoločenstva by preto boli prínosom a zlepšili by 
celkovú prevenciu a protipovodňovú ochranu. Okrem toho by právne predpisy v oblasti tohto 
aspektu manažmentu vôd dobre dopĺňali rámcovú smernicu o vode1, ktorá zaviedla zásadu 
cezhraničnej koordinácie v rámci povodí. 

Na základe nových právnych predpisov týkajúcich sa štrukturálnych fondov sa navrhuje, aby 
sa opatrenia prevencie povodní považovali za výdavky, ktoré spĺňajú podmienky na 
poskytnutie podpory.

Z hľadiska vašej spravodajkyne je potrebných niekoľko zmien návrhu Komisie, ak ich cieľom 
bude:

• sformulovať tento návrh smernice v rámci komplexnej trvalo udržateľnej politiky 
povodňového manažmentu;

• zdôrazniť prevenciu zameranú na odstránenie alebo obmedzenie povodňových rizík, 
namiesto núdzových opatrení, keďže predbežná a preventívna úprava je účinnejšia 
a menej nákladná ako núdzové prispôsobenie;

• obmedziť alebo odstrániť následky miestnych protipovodňových opatrení v regiónoch 
smerom po prúde alebo proti prúdu integrovanou činnosťou na úrovni povodí vrátane 
spolupráce v rámci hraničných povodí, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány;

• podporiť integráciu všetkých príslušných politík a finančných mechanizmov, okrem 
iného, kohéznej politiky, s cieľom vytvoriť trvalo udržateľný povodňový manažment;

• integrovať uplatňovanie tejto smernice od dátumu, kedy nadobudne účinnosť, do procesu 
plánovania manažmentu povodí smernice 200/60/ES (rámcová smernica o vode), aby boli 

  
1 Smernica 2000/60/ES z 23. októbra 2000
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plány povodňového manažmentu nákladovo efektívne a aby podporili a dodržiavali 
podmienky týkajúce sa trvalej ekologickej udržateľnosti uvedené v rámcovej smernici 
o vode;

• zabezpečiť trvalo udržateľný vodný manažment uprednostnením opatrení prevencie rizík 
a škôd prostredníctvom plánovania využitia pôdy a zvýšením kapacity prirodzeného 
zadržiavania povodní;

• prijať jasné a uplatniteľné právne predpisy odstránením právnej neurčitosti vzhľadom na 
rozsah máp povodňových rizík a plánov povodňového manažmentu;

• využiť trh na trvalo udržateľný povodňový manažment tak, aby hospodárska činnosť 
v oblastiach s povodňovým rizikom niesla náklady tak na ochranné opatrenia, ako aj 
náklady súvisiace so životným prostredím a zdrojmi a dať ľuďom žijúcim v oblastiach 
s povodňovým rizikom zodpovednosť za prijatie najoptimálnejších preventívnych 
opatrení (napr. úprava budov vzhľadom na povodňové riziko).

Vaša spravodajkyňa preto navrhuje prijatie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Povodne sú prírodným fenoménom, 
ktorému nie je možné predchádzať. Ľudská 
činnosť však prispieva k zvyšovaniu 
pravdepodobnosti a škodlivých dopadov 
povodní.

(2) Povodne sú prírodným fenoménom, 
ktorému nie je možné úplne predchádzať. 
Veľké zníženie kapacity povodí ako 
prirodzených zadržiavacích zón, zlé 
riadenie ľudskej činnosti (napr. rozšírenie 
ľudského osídlenia a majetkov 
v záplavových oblastiach a erózia a zníženie 
množstva prirodzených zadržiavacích zón 
na pevnine výrubom lesov a obmedzovaním 
poľnohospodárskej činnosti v povodiach)
a globálne otepľovanie však prispieva 
k zvyšovaniu pravdepodobnosti a škodlivých 
účinkov záplav.



AD\612505SK.doc 5/20 PE 370.110v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2a (nové)

(2a) Tradičné stratégie povodňového 
manažmentu zamerané na výstavbu
infraštruktúr pre okamžitú ochranu ľudí, 
nehnuteľného majetku a tovaru neboli 
schopné zaručiť ochranu, akú by mali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3

(3) Znížiť riziko ohrozenia ľudského 
zdravia, životného prostredia 
a infraštruktúry spojeného s povodňami je 
realizovateľné a žiadúce, ak však opatrenia 
na zníženie rizika škôd spôsobených 
povodňami majú byť účinné, musia byť 
koordinované pozdĺž celého povodia.

(3) Znížiť riziko ohrozenia ľudského 
zdravia, životného prostredia a 
infraštruktúry spojeného s povodňami je 
realizovateľné a žiaduce. Ak však opatrenia 
na zníženie rizika škôd spôsobených 
povodňami majú byť účinné, musia byť 
koordinované medzi členskými štátmi, ich 
národnými, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, ako aj organizáciami 
zodpovednými za manažment riek pozdĺž 
celých povodí a musia viac zdôrazniť 
opatrenia v súvislosti s prírodou, aby sa 
podporil prechod z tradičných 
krátkodobých foriem založených na 
„výstavbe zameranej na ochranu“ smerom 
k ekologicky trvalo udržateľnému 
povodňovému manažmentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3 a (nové)

(3a) Navrhnutý integrovaný 
vodohospodársky manažment povodia by 
mal vychádzať z: a) konkrétnej 
„únosnosti“ životného prostredia, t. j. 
z náležitého a dlhodobého fungovania 
ekosystémov a zachovania biodiverzity, ako 
aj zo súvisiacich sociálno-ekonomických 
výhod pre ľudí, b) spoločného posúdenia 
potrieb a očakávaní všetkých 
„zúčastnených strán na vodnom 
hospodárstve“ na úrovni celého povodia 
a c) čo najlepších informácií. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 3b (nové)

(3b) Manažment rizík a opatrenia na 
kontrolu povodňových škôd by mali
rešpektovať zásadu solidarity. Povodňový 
manažment pozdĺž povodia rieky, ktorá 
tečie medzi dvoma alebo viacerými 
susediacimi krajinami by mal preto byť 
organizovaný takým spôsobom, aby žiadna 
oblasť nebola vystavená riziku povodní 
následkom vodohospodárskeho 
manažmentu povodia, ktorý nie je trvalo 
udržateľný.

Odôvodnenie

Smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v 
oblasti vodného hospodárstva, ako aj tento návrh smernice, ktorá s ňou bude úzko prepojená, 
obsahuje zásadu solidarity, ktorá si vyžaduje koordinovaný povodňový manažment v celej 
oblasti povodia rieky presahujúceho územia jednotlivých štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Ustanovenia o trvalo udržateľnom
povodňovom manažmente by mali
zohľadniť členské štáty a Spoločenstvo pri 
tvorbe a uplatňovaní všetkých svojich
politík vrátane napr. dopravnej, 
poľnohospodárskej, kohéznej politiky, 
politiky v oblasti energetiky a výskumu.

Odôvodnenie

Existujú dostatočné dôkazy, že nesprávne riadené územné plánovanie, mestský rozvoj a 
priemyselná politika vo veľkej miere prispievajú k zvýšeniu povodňového rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 8

(8) Na území Spoločenstva dochádza (8) Na území Spoločenstva dochádza k 
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k rôznym druhom záplav, napríklad riečne 
povodne, bleskové povodne, mestské 
povodne, kanalizačné záplavy a pobrežné 
záplavy. Príčiny a následky záplav sú tiež v 
jednotlivých krajinách a oblastiach 
Spoločenstva rozdielne. Z tohto dôvodu by 
ciele týkajúce sa manažovania povodňového 
nebezpečenstva mali vychádzať z miestnych 
a regionálnych podmienok.

rôznym druhom záplav, napríklad riečne 
povodne, bleskové povodne, mestské 
povodne, kanalizačné záplavy, pobrežné 
záplavy a záplavy spôsobené intenzívnymi 
zrážkami. Príčiny a následky záplav sú tiež v 
jednotlivých krajinách a oblastiach 
Spoločenstva rozdielne. Z tohto dôvodu by 
ciele týkajúce sa manažovania povodňového 
nebezpečenstva mali vychádzať z miestnych 
a regionálnych podmienok.

Odôvodnenie

Záplavy spôsobené intenzívnymi zrážkami sa pridávajú k niekoľkým typom záplav, na ktoré sa 
vzťahuje znenie navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 13

(13) Aby sa predišlo duplicite v práci, 
členské štáty by mali byť schopné využiť 
existujúce mapy povodňových rizík a plány 
povodňového manažmentu na účely splnenia 
požiadaviek tejto smernice.

(13) Aby sa predišlo duplicite v práci, 
členské štáty by mali byť schopné využiť 
existujúce mapy povodňových rizík a plány 
povodňového manažmentu na účely splnenia 
požiadaviek tejto smernice; s týmto cieľom, 
v súlade so zásadou subsidiarity a v rámci 
možností použitia by sa členským štátom by 
sa mala umožniť plná flexibilita potrebná 
na to, aby mohli využívať mapy aj plány a 
splniť uvedené požiadavky .

Odôvodnenie

Vzhľadom na rôznu povahu povodní v členských štátoch by sa mala poskytnúť dostatočná 
flexibilita, aby smernica bola skutočne prospešná, a to v prísnom súlade so smernicou 
2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti 
vodného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 13 a (nové)

(13a) Cieľom povodňového manažmentu 
povodí by malo byť vytvorenie spoločnej 



PE 370.110v03-00 8/20 AD\612505SK.doc

SK

zodpovednosti a solidarity pozdĺž povodia. 
Na tento účel by sa členské štáty mali 
usilovať o zvyšovanie informovanosti a 
spolupráce medzi všetkými zúčastnenými 
stranami, dokonca aj medzi tými, ktoré sa
nachádzajú v oblastiach, ktoré nie sú, alebo 
sú menej ohrozené záplavami, no mohli by 
napriek tomu svojím plánovaním využitia 
pôdy a metódami prispieť iným spôsobom 
k vzniku povodní smerom po prúde alebo 
proti prúdu toku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 1

1. „povodeň“ znamená prechodné zaplavenie 
pevniny, ktorá zvyčajne nie je zaplavená, 
vodou.

1. povodeň“ znamená prechodné zaplavenie 
pevniny, ktorá zvyčajne nie je zaplavená, 
vodou, dokonca aj ak je výsledkom 
intenzívneho dažďa spôsobujúceho záplavu
obývaných a/alebo priemyselných oblastí.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje širšie vymedzenie pojmu „záplava“ v súlade 
s rozšírením koncepcie o intenzívne dažde ako ďalšej príčiny tohto javu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty vykonajú pre každé správne 
územie povodia alebo časť medzinárodného 
správneho územia povodia na svojom území 
predbežné posúdenie povodňového rizika 
v súlade s článkom 2.

1. Členské štáty vykonajú pre každé správne 
územie povodia alebo časť medzinárodného 
správneho územia povodia na svojom území 
predbežné posúdenie povodňového rizika v 
súlade s článkom 2. Na tento účel sa môžu 
použiť existujúce hodnotenia, ktoré 
pripravili členské štáty a ktoré spĺňajú 
požiadavky tejto smernice. 

Odôvodnenie

Existujúce hodnotenia, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, sa v záujme efektívnosti (z 
hľadiska nákladov) môžu použiť na predbežné posúdenie rizík.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

a) mapu správneho územia povodia, na 
ktorej sa nachádzajú hranice povodí, 
čiastkových povodí, prípadne súvisiacich 
pobrežných oblastí, s uvedením reliéfu 
terénu a využitia pôdy;

a) mapu správneho územia povodia, na 
ktorej sa nachádzajú hranice povodí, 
čiastkových povodí, súvisiacich pobrežných 
oblastí, s uvedením reliéfu terénu a využitia 
pôdy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 odsek 2 písmeno b)

b) opis povodní, ku ktorým došlo v 
minulosti;

b) opis povodní, ku ktorým došlo v 
minulosti a ktoré zanechali nepriaznivé 
následky na ľudských životoch, 
hospodárskych činnostiach a životnom 
prostredí;

Odôvodnenie

V záujme efektívnosti (z hľadiska nákladov) by sa mali opísať iba závažné povodne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 odsek 2 písmeno e)

e) posúdenie pravdepodobnosti budúcich 
záplav založené na hydrologických údajoch, 
druhoch záplav a črtajúcich sa trendoch 
dopadu klimatických zmien a využitia 
pevniny;

e) posúdenie pravdepodobnosti budúcich
záplav založené na hydrologických údajoch 
zahŕňajúcich aj údaje získaných 
telemetrickým monitorovaním v reálnom 
čase v každom povodí a na základe druhov
záplav a črtajúcich sa trendoch dopadu 
klimatických zmien a využitia pevniny; 

Odôvodnenie

Vytvorenie hydrometeorologickej telemetrickej siete (meranie množstva zrážok, teploty, 
vlhkosti, prúdu riek atď.) by mohlo vo veľkej miere uľahčiť posudzovanie povodňového rizika
vo všetkých častiach povodí a poskytnúť tak systém včasného varovania, ako aj veľmi dôležitú 
databázu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 4 odsek 2 písmeno fa) (nové)



PE 370.110v03-00 10/20 AD\612505SK.doc

SK

fa) posúdenie účinnosti existujúcej umelej 
protipovodňovej infraštruktúry, 
zohľadňujúc jej reálne možnosti prevencie 
škôd, ako aj jej hospodársku 
a environmentálnu efektívnosť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty môžu upustiť od 
predbežného hodnotenia povodňových rizík
tých povodí, čiastkových povodí alebo 
pobrežných oblastí, ktoré sa môžu na 
základe získaných skúseností členských 
štátov okamžite zaradiť do kategórie povodí 
riek, čiastkových povodí alebo pásiem
pobrežnej vody so značným povodňovým 
rizikom a ktoré si vyžadujú mapovanie 
oblastí záplav a plány povodňového 
manažmentu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 odsek 1 písmeno a) 

a) Povodia, čiastkové povodia alebo pásma 
pobrežnej vody, pri ktorých sa usúdilo, že 
neexistujú žiadne potenciálne závažné 
povodňové riziká alebo sa ich výskyt 
považuje za nepravdepodobný, alebo 
potenciálne následky na ľudské zdravie, 
životné prostredie alebo hospodársku 
činnosť sa považujú za akceptovateľne 
nízke;

a) Povodia, čiastkové povodia alebo pásma 
pobrežnej vody, pri ktorých sa usúdilo, že 
neexistujú žiadne potenciálne závažné 
povodňové riziká, alebo potenciálne 
následky na ľudské zdravie, životné 
prostredie alebo hospodársku činnosť sa 
považujú za akceptovateľne nízke;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5 odsek 2

2. Priradenie medzinárodného povodia alebo 
čiastkového povodia alebo pásiem pobrežnej 
vody medzinárodného správneho územia 
povodia podľa odseku 1 sa koordinuje medzi 
príslušnými členskými štátmi.

2. Priradenie medzinárodného povodia alebo 
čiastkového povodia alebo pásiem pobrežnej 
vody medzinárodného správneho územia 
povodia podľa odseku 1 sa koordinuje medzi 
príslušnými členskými štátmi. Členské štáty 
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zabezpečia prenos príslušných údajov v 
rámci spoločných povodí na účely tohto 
článku.

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je uľahčenie zosúladenia uvedeného v 
článku 2

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 1

1. Členské štáty pripravia na úrovni 
správneho územia povodia povodňové mapy 
a indikatívne mapy škôd spôsobené 
povodňami, ďalej „mapy povodňových 
rizík“ pre povodia, čiastkové povodia 
a pásma pobrežnej vody určené v článku 5 
ods. 1 písm. b).

1. Členské štáty pripravia na úrovni 
správneho územia povodia povodňové mapy 
a indikatívne mapy škôd spôsobené 
povodňami, ďalej „mapy povodňových 
rizík“ pre povodia, čiastkové povodia a 
pásma pobrežnej vody určené v článku 5 
ods. 1 písm. b). Na tento účel sa môžu 
použiť existujúce mapy, ktoré pripravili 
členské štáty a ktoré spĺňajú požiadavky 
tejto smernice.

Odôvodnenie

V záujme efektívnosti (z hľadiska nákladov) by sa mali použiť existujúce mapy, ktoré spĺňajú 
požiadavky tejto smernice .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek 2 pododsek 1 písmeno c) a pododsek 2

c) povodne s nízkou pravdepodobnosťou 
(výnimočné udalosti).

c) povodne s nízkou pravdepodobnosťou 
(výnimočné udalosti) v prípade významných 
obcí a významných rozvinutých oblastí;

Pre každý prípad uvedený v prvom 
pododseku sú uvedené tieto prvky:

Pre každý prípad uvedený v prvom 
pododseku sú uvedené tieto prvky:

a) predpokladaná hĺbka vody; a) predpokladaná hĺbka vody v prípade 
významných obcí a významných 
rozvinutých oblastí;

b) rýchlosť prúdu, podľa potreby; b) rýchlosť prúdu, podľa potreby v prípade 
významných obcí a významných 
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rozvinutých oblastí;

c) oblasti, ktoré by mohli byť vystavené 
erózii brehu a nanášaniu naplavenín.

c) oblasti, ktoré by mohli byť vystavené 
erózii brehu a nanášaniu naplavenín.

Odôvodnenie

Predložený návrh Komisie ukladá povinnosť určiť predpokladanú hĺbku vody a rýchlosť 
prúdu vo všetkých častiach riečneho toku.  Dá sa to uskutočniť len v prípade, ak je k 
dispozícii digitálny topografický model alebo dvojdimenzionálny matematický model. Tieto 
opatrenia sú však nadbytočné v niektorých oblastiach, napr. v tých, ktoré sa využívajú pre 
prirodzené zaplavenie. Zákonite sa na to vynaložia značné finančné prostriedky na miestach, 
kde tieto prostriedky v súčasnosti neexistujú, hoci to nie je potrebné pre všetky časti riečneho 
toku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 7 odsek 2 písmeno ca) (nové)

ca) prirodzené záplavové zadržiavacie 
oblasti a oblasti, ktoré môžu okamžite alebo 
v budúcnosti slúžiť ako zadržiavacie 
nárazníkové zóny. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 7 odsek 3 pododsek 1a (nový)

V mapách povodňových rizík by sa mohli 
oblasti deliť na zóny podľa využívania pôdy 
a pravdepodobnosti vzniku prípadných 
škôd.

Odôvodnenie

Rozdelenie oblastí na zóny podľa využívania pôdy (zalesnená pôda, poľnohospodárska pôda, 
mestské, priemyselné oblasti atď.) a pravdepodobnosti prípadných škôd a zaznačenie takýchto 
zón do máp povodňových rizík bude veľmi užitočné pri rozhodovaní o postupoch 
povodňového manažmentu. Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 9 odsek 1 
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1. Členské štáty pripravia a implementujú na 
úrovni správneho územia povodia, 
čiastkového povodia a pásiem pobrežnej 
vody plány povodňového manažmentu 
určené v článku 5 ods. 1 písm. b) v súlade 
s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

1. Členské štáty pripravia a implementujú na 
úrovni správneho územia povodia, 
čiastkového povodia a pásiem pobrežnej 
vody plány povodňového manažmentu 
určené v článku 5 ods. 1 písm. b) v súlade 
s odsekmi 2 a 3 tohto článku, smernicou 
79/409/EHS a smernicou 92/43/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 9 odsek 2

2. Členské štáty zriadia príslušné úrovne 
ochrany špecifické pre každé povodie, 
čiastkové povodie alebo pásmo pobrežnej 
vody s cieľom zníženia pravdepodobnosti 
záplavy a potenciálnych následkov záplavy 
na ľudské zdravie, životné prostredie 
a hospodársku činnosť a pri zohľadnení 
dôležitých aspektov: vodného manažmentu, 
pôdneho manažmentu, územného 
plánovania, využitia pôdy a ochrany prírody.

2. Členské štáty zriadia príslušné úrovne 
povodňového manažmentu špecifické pre 
každé povodie, čiastkové povodie alebo 
pásmo pobrežnej vody s cieľom zníženia 
pravdepodobnosti záplavy a potenciálnych 
následkov záplavy na ľudské zdravie, 
životné prostredie a hospodársku činnosť a 
pri zohľadnení dôležitých aspektov: vodného 
manažmentu, pôdneho manažmentu, 
územného plánovania, využitia pôdy,
náchylnosti danej oblasti na vznik 
pravdepodobných škôd a ochrany prírody.

Odôvodnenie

Pojem ochrana je príliš úzky pojem, zatiaľ čo z pojmu povodňový manažment vyplýva 
kombinácia prevencie, ochrany a pripravenosti na povodne, ako sa uvádza v článku 9 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 9 odsek 3 pododsek 1

3. Plány povodňového manažmentu 
obsahujú opatrenia, ktorých cieľom je 
dosiahnutie úrovní ochrany zriadených 
v súlade s odsekom 2. 

Plány povodňového manažmentu obsahujú 
opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnutie
cieľov povodňového manažmentu 
zriadených v súlade s odsekom 2.

Odôvodnenie

V tejto smernici by sa mali rozlišovať  úlohy Komisie (poskytovanie rámca na spoluprácu a 
stanovovanie cieľov) a členských štátov (plnenie cieľov vykonávaním konkrétnych opatrení, 
ktoré zodpovedajú ich vnútroštátnej situácii).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 3 pododsek 2a (nový)

Uplatňovanie plánov povodňového 
manažmentu sa overuje prostredníctvom 
cvičení určených na hodnotenie úrovne 
odborného vzdelávania a pripravenosti
zúčastnených jednotiek a v prípade potreby 
sa plány povodňového manažmentu 
upravia.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila účinnosť plánov povodňového manažmentu je potrebné uskutočniť 
cvičenia s cieľom overiť úroveň odborného vzdelávania a pripravenosti zúčastnených 
jednotiek, aby sa mohli urobiť všetky potrebné vylepšenia týchto plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 odsek pododsek 2b (nový)

V plánoch povodňového manažmentu sa 
venuje osobitná pozornosť povodňovému 
manažmentu v mestských oblastiach a ich
priemyselných zónach, pretože v týchto 
oblastiach môže dôjsť k najväčším
hospodárskym škodám. 

Odôvodnenie

Mestské oblasti a ich priemyselné zóny by sa mali prednostne zohľadniť v plánoch 
povodňového manažmentu, keďže škody v týchto oblastiach sú obyčajne vyššie a prípadne 
môžu postihnúť viac osôb ako vo vidieckych oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 3a (nový)

3a. Aby sa plány vypracovali a uplatňovali
účinným spôsobom, prijmú sa opatrenia na 
zabezpečenie stálych kontaktov 
a nepretržitej spolupráce medzi úradmi 
civilnej ochrany a regionálnej 
vodohospodárskej správy.
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Odôvodnenie

Spolupráca medzi úradmi civilnej ochrany a regionálnej vodohospodárskej správy je 
potrebná, aby sa zabezpečila dostupnosť všetkých potrebných informácií na vypracovávanie 
plánov náležitého manažmentu a ich uplatňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 12 odsek 1 

1. Členské štáty zabezpečia, že pre správne 
územia povodí, ktoré spadajú výlučne do ich 
územia, sa vypracuje len jeden plán 
povodňového manažmentu. 

1. Členské štáty zabezpečia, že pre správne 
územia povodí, ktoré spadajú výlučne do ich 
územia, sa vypracuje len jeden plán 
povodňového manažmentu za účasti 
všetkých príslušných orgánov a so zreteľom 
na regionálne plánovanie povodňového 
manažmentu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 12 odsek 2

2. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia patriaceho úplne do 
územia Spoločenstva zabezpečia členské 
štáty koordináciu s cieľom vypracovať len 
jeden medzinárodný plán povodňového 
manažmentu.

2. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia patriaceho úplne do 
územia Spoločenstva zabezpečia členské 
štáty koordináciu, napr. rozvojom sietí 
na výmenu informácií medzi 
príslušnými orgánmi, s cieľom 
vypracovať len jeden medzinárodný plán 
povodňového manažmentu. s cieľom 
vypracovať len jeden medzinárodný plán 
povodňového manažmentu. Od 
prístupových a kandidátskych krajín sa 
vyžaduje aktívna spolupráca v rámci 
takejto koordinácie činnosti.

Ak sa takýto medzinárodný plán 
nevypracuje, členské štáty vypracujú plány 
povodňového manažmentu vykrývajúce 
aspoň tie časti medzinárodného správneho 
územia povodia, ktoré patria do ich 
územia.

Ak sa formulácia takéhoto plánu oddiali, 
členské štáty vypracujú plány 
povodňového manažmentu vykrývajúce 
aspoň tie časti medzinárodného správneho 
územia povodia, ktoré patria do ich 
územia.

Odôvodnenie

Rozvoj sietí na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sú 
spoločne zodpovedné za medzinárodnú oblasť povodia, je jedným zo základných krokov na 
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dosiahnutie koordinácie povodňového manažmentu a vzťahov založených na zvyšujúcej sa 
vzájomnej dôvere.

Aby sa dosiahla plná koordinácia je potrebné vypracovať plány po konzultácii so štátmi 
uchádzajúcimi sa o členstvo v EÚ, aby sa čo najrýchlejšie mohli zosúladiť s politikami EÚ a 
existujúcim acquis. Druhá časť odseku je zmenená a doplnená, pretože pôvodné znenie 
nerieši možnosť, že opatrenia obsiahnuté v prvej časti sa nevykonajú, a tým sa ustanovenie 
stáva neúčinným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 12 odsek 3

3. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia siahajúceho za hranice 
Spoločenstva, keď nie je vypracovaný len 
jeden medzinárodný plán povodňového 
manažmentu, ktorý by zahŕňal akúkoľvek 
tretiu dotknutú krajinu, vypracujú členské 
štáty plán povodňového manažmentu, ktorý 
pokryje aspoň tie časti medzinárodného 
správneho územia povodia, ktoré ležia na 
území príslušných členských štátov.

3. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia siahajúceho za hranice 
Spoločenstva, keď nie je vypracovaný len 
jeden medzinárodný plán povodňového 
manažmentu, ktorý by zahŕňal akúkoľvek 
tretiu dotknutú krajinu, vypracujú členské 
štáty plán povodňového manažmentu, ktorý 
pokryje aspoň tie časti medzinárodného 
správneho územia povodia, ktoré ležia na 
území príslušných členských štátov a 
vytvoria siete na výmenu informácií medzi 
príslušnými orgánmi dotknutých členských 
štátov. 

Odôvodnenie

Rozvoj sietí na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sú 
spoločne zodpovedné za medzinárodnú oblasť povodia, je jedným zo základných krokov na 
dosiahnutie koordinácie povodňového manažmentu a vzťahov založených na zvyšujúcej sa 
vzájomnej dôvere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 13 odsek1

1. Vypracovanie prvých máp povodňových 
rizík a ich následné preskúmania uvedené 
v článku 8 tejto smernice sa vykonajú 
v úzkej spolupráci a v prípade vhodnosti 
začlenia do preskúmaní ustanovených 
v článku 5 ods. 2 smernice 2000/60/ES.

1. Vypracovanie prvých máp povodňových 
rizík a ich následné preskúmania uvedené 
v článku 8 tejto smernice sa vykonajú tak, 
aby sa použili príslušné informácie 
predložené v súlade so smernicou 
200/60/ES, a v prípade vhodnosti sa môžu 
začleniť do preskúmaní ustanovených 
v článku 5 ods. 2 smernice 2000/60/ES.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 14 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia aktívnu účasť 
všetkých zainteresovaných strán na 
vypracovaní, preskúmaní a aktualizácii 
plánov povodňového manažmentu 
uvedeného v kapitole IV.

2. Členské štáty zabezpečia aktívnu účasť 
všetkých zainteresovaných strán, najmä
miestnych a regionálnych orgánov, na 
vypracovaní, preskúmaní a aktualizácii 
plánov povodňového manažmentu 
uvedeného v kapitole IV.

Podklady a informácie, ktoré sa použili pri 
vypracovávaní máp povodňového rizika 
a plánov povodňového manažmentu sú 
sprístupnené na požiadanie. 

Odôvodnenie

Miestne a regionálne orgány v celej EÚ si čoraz viac uvedomujú problematiku povodní a 
poukazujú na nenahraditeľnú úlohu činiteľov na nižšej ako národnej úrovni v rámci 
prevencie, manažmentu katastrof a zmierňovania následkov povodní pre jednotlivcov. Ich 
aktívne a jasné začlenenie do postupov povodňového manažmentu a posudzovania je preto 
veľmi dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 15 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty budú obyvateľov oblastí 
uvedených v článku 7 ods. 2 pravidelne 
informovať a odborne vzdelávať, aby im 
umožnili vykonať náležité bezpečnostné 
opatrenia a opatrenia po záplavách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha časť A bod 3 

3. opis príslušnej úrovne ochrany zriadenej v 
súlade s článkom 9 ods. 2;

3. opis príslušnej úrovne prevencie rizika a 
ochrany zriadenej v súlade s článkom 9 ods. 
2;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha časť A bod 4

4. opis opatrení požadovaných na 
dosiahnutie príslušných úrovní ochrany 
vrátane opatrení prijatých v súlade 
s článkom 9 a opatrenia týkajúce sa povodní 
prijaté v zmysle iných predpisov 
Spoločenstva;

4. opis opatrení, štandardných a 
neštandardných, požadovaných na 
dosiahnutie príslušných úrovní ochrany 
vrátane opatrení prijatých v súlade 
s článkom 9 a opatrenia týkajúce sa povodní 
prijaté v zmysle iných predpisov 
Spoločenstva;

Odôvodnenie

Podľa správ Európskej agentúry pre životné prostredie môžu plány povodňového 
manažmentu zahrnúť mechanizmy štandardnej ochrany pred povodňami (zábrany na 
obmedzenie záplav, opätovné zalesňovanie, únikové cesty pred požiarom, umelé odvodové 
kanály, kanály na odvod prívalovej dažďovej vody, hrádze atď.) a neštandardné metódy 
(manažment rastlinstva, modifikované využívanie pôdy, štrukturálne bezpečnostné predpisy a 
bezpečnostné predpisy súvisiace s infraštruktúrou, systémy včasného varovania atď.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha časť A bod 4 a (nový)

4a) uprednostnenie opatrení, ktoré 
podporujú prevenciu škôd v súlade s cieľmi 
smernice 2000/60/ES týkajúcimi sa 
„neznižovania kvality“ a/alebo „dobrého 
ekologického, chemického 
a kvantitatívneho stavu“ na:
- ochranu mokradí a záplavových oblastí,
- obnovu degradovaných mokradí 
a záplavových oblastí (vrátane meandrov), 
najmä tých, ktoré znovu spájajú rieky a ich 
záplavové oblasti,
- odstránenie zastaraných umelých 
protipovodňových infraštruktúr z riek,
- zamedzenie ďalšej výstavby
(infraštruktúr, obydlí atď.) v záplavových 
oblastiach,
- podporu stavebných opatrení na zlepšenie 
stavu existujúcich budov (napr. pilótové 
základy),
- podporu trvalo udržateľných postupov 
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využívania pôdy v oblastiach povodí, napr. 
opätovného zalesňovania, s cieľom 
zlepšenia prirodzeného zadržiavania vody 
a doplňovania podzemnej vody,
- potrebu povolenia alebo registrácie na 
stálu činnosť v záplavových oblastiach, 
napr. na výstavbu a priemyselný rozvoj;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha časť A bod 4b (nový)

4b) opis účasti všetkých príslušných 
orgánov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha časť B bod 1

1. akékoľvek zmeny alebo aktualizácie po 
uverejnení predchádzajúcej verzie plánu 
povodňového manažmentu, vrátane 
prehľadu preskúmaní vykonaných podľa 
kapitol II, III a IV;

1. akékoľvek zmeny alebo aktualizácie po 
uverejnení predchádzajúcej verzie plánu 
povodňového manažmentu, vrátane úprav 
po cvičeniach zameraných na posúdenie 
úrovne pripravenosti zúčastnených 
jednotiek a prehľadu preskúmaní 
vykonaných podľa kapitol II, III a IV;

Odôvodnenie

Úpravy plánov povodňového manažmentu by sa mali vykonať, ak sa to pokladá za potrebné 
po uplynutí skúšobnej lehoty a tiež po cvičeniach zameraných na posúdenie úrovne 
pripravenosti zúčastnených jednotiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha časť B bod 2

2. hodnotenie pokroku pri dosahovaní 
úrovne ochrany;

2. hodnotenie pokroku pri dosahovaní 
úrovne prevencie rizika a ochrany;
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