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Návrh zprávy (PE 370.124v03-00)
Richard Seeber 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a 
protipovodňových opatřeních

Návrh směrnice (KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 1

(1) Povodně potenciálně způsobují úmrtí, 
ztrátu přístřeší, těžce poškozují hospodářský 
rozvoj a podkopávají hospodářské činnosti 
Společenství.

(1) Povodně jsou přírodní katastrofy, které 
potenciálně způsobují úmrtí, ztrátu přístřeší, 
škody na ekosystémech, těžce poškozují 
hospodářský rozvoj a podkopávají 
hospodářské činnosti Společenství.

Or. pl

Odůvodnění

V dokumentu EU „Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události“ 
(KOM (2005) 0113  - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006) byly povodně 
vyhodnoceny jako přírodní katastrofy, které poškozují životní prostředí (ekosystémy) i 
hospodářství.
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Pozměňovací návrh, který předložili Richard Seeber, Vittorio Prodi a Edite Estrela

Pozměňovací návrh 37
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. Činnost   
člověka  však ke zvyšování  
pravděpodobnosti  výskytu  extrémních  
povodní a  jejich  nepříznivých dopadů 
přispívá. 

Or. en

Odůvodnění

Na rozdíl od tohoto prohlášení Komise je možné pomocí určitých opatření povodním do jisté 
míry zabránit.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 38
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. Činnost   
člověka  však ke zvyšování  
pravděpodobnosti  výskytu  extrémních  
povodní a  jejich  nepříznivých dopadů 
přispívá. 

Or. en

Odůvodnění

Na rozdíl od tohoto prohlášení Komise je možné pomocí určitých opatření povodním do jisté 
míry zabránit.

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 2

(2) Povodně  jsou  přírodním  jevem,  
kterému  nelze  zabránit. Činnost   člověka  
však ke zvyšování pravděpodobnosti  

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

pravděpodobnosti  výskytu  extrémních  
povodní a  jejich  nepříznivých dopadů 
přispívá.

Or. en

Odůvodnění

Jakkoli je výskyt povodní nevyhnutelný, je třeba přihlédnout k tomu, že preventivní politiky 
mohou mít úspěch v omezování povodní. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 40
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  zabránit. Činnost   člověka, 
zejména nadměrná regulace řek a 
odlesňování, však ke zvyšování  
pravděpodobnosti  výskytu  extrémních  
povodní a  jejich  nepříznivých dopadů 
přispívá.

Or. pl

Odůvodnění

Nadměrná regulace (zbytečná a nadměrná regulace a budování kanálů) řek způsobuje, že 
povodňové vlny postupují rychleji, a právě proto v údolí Rýna probíhají zásadní snahy o 
vrácení řeky do jejího přirozeného stavu, v zájmu minimalizace rozsahu a dopadu budoucích 
povodní.

Jezera, bažiny a močály jsou přírodní rezervoáry, které poskytují ochranu proti povodním. 
Nadměrné odlesňování v Evropě pro účely zemědělství, průmyslu, bydlení a dopravy vedlo k 
nárůstu počtu a závažnosti povodní, a v důsledku toho i škod, které povodně působí.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 2

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

(2) Povodně  jsou  přírodním  jevem,  
kterému  nelze  zabránit. Masivní snížení 
přirozené zadržovací kapacity povodí řek, 
špatné řízení činnosti člověka (například 
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nepříznivých dopadů přispívá. narůstající osídlování a hospodářský 
majetek v záplavových oblastech) a globální 
oteplování však ke zvyšování  
pravděpodobnosti výskytu a nepříznivých 
účinků povodní  přispívají.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Tradiční strategie řízení povodňového 
rizika - založené většinou na budování 
infrastruktur pro bezprostřední ochranu 
lidí, nemovitostí a zboží – nezajistily 
takovou úroveň bezpečnosti, jaká se od 
nich očekávala.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Opatření pro řízení povodňových rizik, 
zejména opatření založená na budování 
infrastruktur, by měla podléhat 
důkladnému a transparentnímu 
ekonomickému a environmentálnímu 
oceňování, které by zajistilo jejich 
dlouhodobou realizovatelnost pro občany a 
podniky, s ohledem na zásadu návratnosti 
nákladů, včetně nákladů 
environmentálních a nákladů na zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Zvyšující se riziko povodní z důvodu lidské činnosti a změny klimatu je nutno řešit důkladným 
ekonomickým přístupem. Opatření pro řízení povodňových rizik jsou důležitou službou pro 
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občany a podniky a jejich náklady musí být uhrazeny, aby bylo dosaženo dlouhodobých 
společenských výhod. V oblastech s pravděpodobným výskytem povodní musí rozvoj nových 
činností člověka nést náklady těchto opatření i následné environmentální náklady a náklady 
na zdroje plynoucí z jejich dopadů po celé délce vodního toku. To může vést i k tomu, že 
občané a podniky v oblastech ohrožených povodněmi budou dle svých nejlepších možností a 
schopností přijímat preventivní opatření ke snížení škod. Úroveň návratnosti nákladů a to, 
kdo tyto náklady ponese, je nutno určit na vnitrostátní úrovni, ale transparentně.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 44
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 a 
životě, 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.

Or. pl

Odůvodnění

Povodně především představují ohrožení lidského života i lidského zdraví. V letech 1998 až 
2004 zemřelo při povodních v Evropě 700 lidí, jak uvádí důvodová zpráva k tomuto návrhu (s. 
1 – Odůvodnění a cíle návrhu).

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 45
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 v rámci povodí a je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost 
opatřením souvisejícím s přírodou, aby byl 
podpořen přechod od tradičního 
krátkodobého paradigmatu „budování pro 
ochranu“ ve prospěch ekologicky 
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udržitelných protipovodňových opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Členské státy jsou povzbuzovány k 
tomu, aby přijímaly opatření přispívající k 
řízení povodňových rizik v oblastech po 
nebo proti proudu vodního toku uvnitř i 
vně jejich území.

Or. en

Odůvodnění

U přístupu podle povodí může být účinnější přijímat preventivní opatření v oblastech proti 
proudu toku, i pokud oblasti proti proudu leží na území jiného členského státu. Zásadu 
solidarity stanovenou ve směrnici lze posílit zajištěním další motivace pro přeshraniční 
spolupráci při snižování přeshraničních povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Členské státy jsou povzbuzovány k 
tomu, aby přijímaly opatření ve prospěch 
řízení povodňových rizik v oblastech po 
nebo proti proudu vodního toku a vždy 
sledovaly přirozený tok řeky, pokud je to 
možné. Pokud to možné není, měly by se 
členské státy snažit nalézt kompenzační 
oblasti na svém vlastním území nebo by 
měly takové oblasti hledat ve spolupráci s 
ostatními členskými státy. 

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
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aliance

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Navržené integrované řízení povodí 
musí vycházet z „únosnosti“ konkrétního 
životního prostředí, tzn. z řádného a 
dlouhodobého fungování ekosystémů a 
udržování biologické rozmanitosti, i ze 
souvisejících socioekonomických přínosů 
pro obyvatele, společného posouzení potřeb 
a očekávání všech „subjektů 
zainteresovaných na vodě“ na úrovni 
celého povodí a z nejlepších možných 
informací. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 49
Bod odůvodnění 4

(4) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky11, 
požaduje vytvoření integrovaných  plánů  
pro  každé  povodí  v zájmu  dosažení  
dobrého  ekologického  a chemického stavu 
a přispěje ke zmírnění účinků povodní. 
Omezovat riziko povodní však nepatří k 
hlavním cílům uvedené směrnice, která 
rovněž nezohledňuje budoucí rizika 
způsobená změnou klimatu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES se zabývá řízením jakosti vody, a proto není vždy přímo spojena s 
otázkami řízení většího množství vody, které řeší tato směrnice. Povodně mohou například 
působit i externí faktory nesouvisející se směrnicí 2000/60/ES. Proto není odkaz na směrnici 
2000/60/ES vhodný.
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Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 50
Bod odůvodnění 4

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v 
oblasti vodní politiky, požaduje vytvoření 
integrovaných  plánů  pro  každé  povodí  v 
zájmu  dosažení  dobrého  ekologického  a 
chemického stavu a přispěje ke zmírnění 
účinků povodní. Omezovat riziko povodní 
však nepatří k hlavním cílům uvedené 
směrnice, která rovněž nezohledňuje 
budoucí rizika způsobená změnou klimatu.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v 
oblasti vodní politiky, požaduje vytvoření 
integrovaných  plánů  pro  každé  povodí  v 
zájmu  dosažení  dobrého  ekologického  a 
chemického stavu a přispěje ke zmírnění 
účinků povodní. Omezovat riziko povodní 
však nepatří k hlavním cílům uvedené 
směrnice, toto riziko, které bude v 
budoucnosti častější v důsledku změny 
klimatu, není zohledněno.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit, že protipovodňová opatření je třeba zintenzivnit, 
aby se předešlo vyšší úrovni rizika v důsledku změny klimatu; není však nutné provádět 
podrobnou prognózu změny klimatu pro každé preventivní opatření, protože by to znamenalo 
značné a do velké míry neodůvodnitelné náklady a zdrželo by to vypracování plánů v 
případech, kdy nejsou k dispozici spolehlivé údaje.  

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 51
Bod odůvodnění 7

(7) Podle nařízení Rady (ES)  č. 2012/2002 
ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie lze poskytnout 
rychlou finanční pomoc v případě velké 
katastrofy a napomoci dotyčným lidem, 
regionům a zemím k návratu k pokud možno 
normálním životním podmínkám, ale lze ji 
poskytnout pouze na záchranné operace, a 
nikoli ve fázích, které mimořádným 
událostem předcházejí. 

(7) Podle nařízení Rady (ES)  č. 2012/2002 
ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie lze poskytnout 
rychlou finanční pomoc v případě velké 
katastrofy a napomoci dotyčným lidem, 
regionům a zemím k návratu k pokud možno 
normálním životním podmínkám, ale lze ji 
poskytnout pouze na záchranné operace, a 
nikoli ve fázích, které mimořádným 
událostem předcházejí. V takovém případě 
by měla být pozornost věnována i 
opatřením v oblasti školení, informování a 
prevence financovaným ze strukturálních 
fondů (Evropský sociální fond a Evropský 
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regionální fond), politiky rozvoje venkova a 
jednotlivých programů, například 
programu Interreg.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 52
Bod odůvodnění 7

(7) Podle nařízení Rady (ES)  č. 2012/2002 
ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie lze poskytnout 
rychlou finanční pomoc v případě velké 
katastrofy a napomoci dotyčným lidem, 
regionům a zemím k návratu k pokud možno 
normálním životním podmínkám, ale lze ji 
poskytnout pouze na záchranné operace, a 
nikoli ve fázích, které mimořádným 
událostem předcházejí.

(7) Podle nařízení Rady (ES)  č. 2012/2002 
ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie lze poskytnout 
rychlou finanční pomoc v případě velké 
katastrofy a napomoci dotyčným 
ekosystémům, lidem, regionům a zemím k 
návratu k pokud možno normálním životním 
podmínkám, ale lze ji poskytnout pouze na 
záchranné operace, a nikoli ve fázích, které 
mimořádným událostem předcházejí. 

Or. pl

Odůvodnění

Ekosystémy v údolí řek a pobřežních oblastech mají specifické rysy přírodních stanovišť a 
tvoří biologicky rozmanité celky, z nichž některé jsou na evropské či světové úrovni jedinečné 
(např. delty Dunaje a Rýna a pobřeží Islandu, Rujány a Bornholmu). Při zaplavení mohou být 
nenapravitelně zničena hnízdiště chráněných druhů ptáků, a tím může být snížena biologické 
rozmanitost v Evropě. Fond solidarity Evropské unie ((KOM(2005)108 v konečném znění -
2005/033(COD) – SEC (2005)447) by proto měl hradit náklady ve specifických ekosystémech  
poškozených přírodními katastrofami včetně povodní.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění 7

(7) Podle nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 
ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie lze poskytnout 
rychlou finanční pomoc v případě velké 
katastrofy a napomoci dotyčným lidem, 
regionům a zemím k návratu k pokud možno 

(7) Podle nařízení Rady (ES)  č. 2012/2002 
ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie lze poskytnout 
rychlou finanční pomoc v případě velké 
katastrofy a napomoci dotyčným lidem, 
regionům a zemím k návratu k pokud možno 
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normálním životním podmínkám, ale lze ji 
poskytnout pouze na záchranné operace, a 
nikoli ve fázích, které mimořádným 
událostem předcházejí.

normálním životním podmínkám. Cílem 
fondu je také podpora okamžitého zajištění 
preventivních infrastruktur a okamžité 
asanace oblastí zasažených katastrofou 
včetně přírodních zón, lze ji však 
poskytnout pouze na záchranné operace, a 
nikoli ve fázích, které mimořádným 
událostem předcházejí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem fondu není jen pomoci dotčeným lidem, regionům a  zemím v návratu k životním 
podmínkám, ale i předcházet dalším následkům přírodních katastrof, například znečištění 
životního prostředí a kontaminaci pitné vody nebo infekcím.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 54
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Většina povodí v Evropě je rozdělena 
mezi členské státy a účinná protipovodňová 
prevence a zásahy vyžadují kromě 
koordinace na úrovni Společenství i 
přeshraniční spolupráci a zřizování, 
financování a sledování přeshraničních 
programů.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 55
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Požadavky na trvale udržitelné řízení 
povodňových rizik musí být začleněny do 
definice a provádění všech ostatních 
příslušných politik členských států a 
Společenství, například politiky vodní 
dopravy, zemědělské politiky, politiky 
soudržnosti, energetické politiky a 
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výzkumné politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 8

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

(8) Po celém  Společenství dochází k 
různým typům přívalových povodní, jako 
jsou  říční povodně (způsobené tajícím 
sněhem, nahromaděním ledových ker, 
rozbředlého sněhu, přívalovými dešti, 
silným trvalým deštěm), pobřežní povodně 
spojené s bouřkovými vlnami a městské 
povodně způsobené špatně udržovanou 
kanalizací a neschopností kanalizace 
zvládnout přívalové deště a tající sníh. 
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.

Or. pl

Odůvodnění

Návrh uvádí přívalové povodně vedle říčních, pobřežních a městských povodní, což by mohlo 
naznačovat, že přívalové povodně vznikají mimo říční údolí, pobřežní oblasti a města, což 
není pravda. Tato klasifikace povodní podle různých kritérií (na jedné straně podle jejich 
intenzity a na druhé podle jejich místa výskytu) znamená, že různé druhy povodní se vzájemně 
vylučují. 

Klasifikace druhů povodní podle jednotných kritérií, jmenovitě podle zaplavené oblasti a 
přímé příčiny záplav, vyjasňuje oblast působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 57
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Řečiště a oblasti zadržující záplavové 
vody řek, potoků a vodních toků v zemích 
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ve Středozemí se chovají velmi odlišně od 
řečišť a záplavových oblastí v jiných 
částech Společenství, a v důsledku toho je 
nutné, aby je tato směrnice upravovala jako 
specifický případ.

Or. es

Odůvodnění

Důvodová zpráva a cíle směrnice se týkají řek v severní a střední Evropě, pozornost by však 
měla být věnována i vážným záplavám, ke kterým dochází v povodí řek ve Středozemí, která, 
ačkoli je většinou tvoří nespojitá řečiště, jsou postihována prudkými proudy a povodněmi.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 58
Bod odůvodnění 9

(9) V některých oblastech Společenství lze
povodňová rizika považovat za nevýznamná, 
např. v řídce  osídlených   či  neosídlených  
oblastech  nebo  oblastech  s omezenými 
hospodářskými aktivy nebo ekologickou 
hodnotou. Na úrovni oblasti by v každém 
povodí, dílčím povodí a pobřežních zónách, 
jež k ní příslušejí, mělo být provedeno 
předběžné   vyhodnocení   povodňových   
rizik   s cílem   určit   pro   každý   z případů 
povodňové riziko a případnou nutnost další 
akce.

(9) V některých oblastech Společenství 
můžeme povodňová rizika považovat za 
nevýznamná, např. v řídce  osídlených   či  
neosídlených  oblastech  nebo  oblastech  s 
omezenými hospodářskými aktivy nebo 
ekologickou hodnotou. Tyto oblasti však 
mohou mít význam při zmírňování povodní. 
Na úrovni oblasti by v každém povodí, 
dílčím povodí a pobřežních oblastech, jež k 
ní příslušejí, mělo být provedeno předběžné   
vyhodnocení   povodňových   rizik   s cílem   
určit   pro   každý z případů povodňové 
riziko, potenciál pro zmírnění povodní a 
případnou nutnost další akce.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 59
Bod odůvodnění 9

(9) V některých oblastech Společenství lze 
povodňová rizika považovat za nevýznamná, 
např. v řídce  osídlených   či  neosídlených  

(9) V některých oblastech Společenství lze 
povodňová rizika považovat za nevýznamná, 
např. v řídce  osídlených   či  neosídlených  
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oblastech  nebo  oblastech  s omezenými 
hospodářskými aktivy nebo ekologickou 
hodnotou. Na úrovni oblasti by v každém 
povodí, dílčím povodí a pobřežních zónách, 
jež k ní příslušejí, mělo být provedeno 
předběžné   vyhodnocení   povodňových   
rizik   s cílem   určit   pro   každý   z případů 
povodňové riziko a případnou nutnost další 
akce.

oblastech  nebo  oblastech  s omezenými 
hospodářskými aktivy nebo ekologickou 
hodnotou. Na úrovni oblasti by v každém 
povodí, dílčím povodí a pobřežních zónách, 
jež k ní příslušejí, mělo být provedeno 
předběžné   vyhodnocení   povodňových   
rizik   s cílem   určit   pro   každý   z případů 
povodňové riziko a případnou nutnost další 
preventivní a operativní akce.

Or. pl

Odůvodnění

Zařazení odkazu na preventivní a operativní akce text zpřesňuje a vyjasňuje.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 60
Bod odůvodnění 10

(10) Aby  byl  k dispozici  účinný  nástroj  
pro  informovanost,  jakož  i  solidní  základ  
pro stanovení priorit a přijímání dalších 
technických, finančních a politických 
rozhodnutí, je potřeba stanovit vytvoření 
povodňových map a indikativních map 
povodňových škod znázorňujících různé 
úrovně povodňového rizika. 

(10) Aby  byl  k dispozici  účinný  nástroj  
pro  informovanost,  jakož  i  solidní  základ  
pro stanovení priorit a přijímání dalších 
technických, finančních a politických 
rozhodnutí, je potřeba stanovit vytvoření 
povodňových map a indikativních map 
povodňových škod znázorňujících různé 
úrovně povodňového rizika a rizika 
znečištění životního prostředí v důsledku 
povodní.

Or. en

Odůvodnění

Povodňové mapy by měly uvádět zařízení, která by v důsledku zaplavení mohla způsobit 
znečištění životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 11

(11) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit, 

(11) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit, 



PE 371.879v02-00 14/105 AM\610916CS.doc
Externí překlad

CS

je vhodné  stanovit  vypracování  plánů  
řízení povodňových  rizik. Příčiny  a  
následky povodní  jsou  různé  v různých  
zemích  a  regionech  Společenství. Plány 
řízení povodňových rizik by tedy měly 
zohlednit konkrétní geografické, 
hydrologické a další významné  okolnosti  
povodí,  dílčího  povodí  a  úseku  pobřeží  a  
přijít  s řešeními navrženými přesně podle 
potřeb a priorit povodí, dílčího povodí nebo 
pobřeží a zajistit při tom koordinaci s 
oblastmi povodí

je vhodné  stanovit  vypracování  plánů  
řízení povodňových  rizik. Příčiny  a  
následky povodní  jsou  různé  v různých  
zemích  a  regionech  Společenství. Protože 
příčiny a účinky povodní mají přeshraniční 
povahu, měly by plány řízení povodňových 
rizik zohlednit konkrétní geografické, 
hydrologické a další významné  okolnosti  
povodí,  dílčího  povodí  a  úseku  pobřeží  a  
přijít  s řešeními navrženými přesně podle 
potřeb a priorit povodí, dílčího povodí nebo 
pobřeží a zajistit při tom koordinaci s 
oblastmi povodí

Or. en

Odůvodnění

Rozdíly geografických a hydrologických podmínek jednotlivých zemí mají pro plány řízení 
povodňových rizik význam pouze vzhledem k tomu, že důsledky povodní přesahují hranice. 

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 62
Bod odůvodnění 11

(11) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit, 
je vhodné  stanovit  vypracování  plánů  
řízení povodňových  rizik. Příčiny  a  
následky povodní  jsou  různé  v různých  
zemích  a  regionech  Společenství. Plány 
řízení povodňových rizik by tedy měly 
zohlednit konkrétní geografické, 
hydrologické a další významné  okolnosti  
povodí,  dílčího  povodí  a  úseku  pobřeží  a  
přijít  s řešeními navrženými přesně podle 
potřeb a priorit povodí, dílčího povodí nebo 
pobřeží a zajistit při tom koordinaci s 
oblastmi povodí

(11) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit, 
je vhodné  stanovit  vypracování  plánů  
řízení povodňových  rizik. Příčiny  a  
následky povodní  jsou  různé  v různých  
zemích  a  regionech  Společenství. Plány 
řízení povodňových rizik by tedy měly 
zohlednit konkrétní geografické, geologické, 
hydrologické a další významné  okolnosti, 
včetně hustoty obyvatelstva a hospodářské 
činnosti postiženého povodí,  dílčího  
povodí a  úseku  pobřeží  a  přijít  s řešeními 
navrženými přesně podle potřeb a priorit 
povodí, dílčího povodí nebo pobřeží a 
zajistit při tom koordinaci s oblastmi povodí

Or. en

Odůvodnění

Povodně jsou přírodní jevy. Povodně ohrožují pouze lidskou činnost nebo využívání ploch v 
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záplavových oblastech. Jiné oblasti, jako jsou neobydlené oblasti, oblasti s nízkou hustotou 
obyvatel nebo oblasti nevyužívané člověkem, nejsou rizikem povodní natolik nebo vůbec 
ovlivněny. Negativní účinky povodní odpovídají hustotě obyvatelstva a hospodářské činnosti 
prováděné v příslušné oblasti. Tyto ukazatele by proto měly být uvedeny v bodu odůvodnění 
11, který obsahuje výčet okolností prevence a ochrany před povodněmi. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 11

(11) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit, 
je vhodné  stanovit  vypracování  plánů  
řízení povodňových  rizik. Příčiny  a  
následky povodní  jsou  různé  v různých  
zemích  a  regionech  Společenství. Plány 
řízení povodňových rizik by tedy měly 
zohlednit konkrétní geografické, 
hydrologické a další významné  okolnosti  
povodí,  dílčího  povodí  a  úseku  pobřeží  a  
přijít  s řešeními navrženými přesně podle 
potřeb a priorit povodí, dílčího povodí nebo 
pobřeží a zajistit při tom koordinaci s 
oblastmi povodí

(11) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit, 
je vhodné  stanovit  vypracování  plánů  
řízení povodňových  rizik. Příčiny  a  
následky povodní  jsou  různé  v různých  
zemích  a  regionech  Společenství. Plány 
řízení povodňových rizik by tedy měly 
zohlednit konkrétní geografické, 
hydrologické a další významné  okolnosti  
povodí,  dílčího  povodí  a  úseku  pobřeží  a  
přijít  s řešeními navrženými přesně podle 
potřeb a priorit povodí, dílčího povodí nebo 
pobřeží a zajistit při tom koordinaci s 
oblastmi povodí Plány řízení povodňových 
rizik by měly zohledňovat i průmyslová a 
zemědělská zařízení a jiné možné zdroje 
znečištění dotčené oblasti, aby takovému 
znečištění bránily.

Or. en

Odůvodnění

Protože po povodních často následuje nahodilé znečištění životního prostředí způsobené 
průmyslovými, zemědělskými a jinými zařízeními v dotčené oblasti, měly by plány řízení 
povodňových rizik zohledňovat pravděpodobné zdroje znečištění.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Právní předpisy Společenství pro 
povodně mohou většinu hodnoty přidat tím, 
že se zaměří na koordinaci správy 
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přeshraničních vod a pobřežních zón, kde 
by mohlo mít řízení povodňových rizik ze 
strany jedné země dopad na zemi sousední. 
Povodí, která toto kritérium nesplňují, by 
proto neměla být zařazena do působnosti 
této směrnice. Členské státy by však také 
měly mít možnost uplatňovat ustanovení 
této směrnice na jakékoli jiné povodí, 
pokud si to budou přát.

Or. en

Odůvodnění

Koordinace správy přeshraničních vod je oblast, kde mohou právní předpisy Společenství 
zajišťovat přidanou hodnotu. Rozšíření na čistě vnitrostátní vody není slučitelné se zásadou 
subsidiarity stanovenou ve Smlouvě, není úměrnou reakcí na problém, který má směrnice 
řešit, a vedlo by ke zbytečnému zatížení a rozptýlení úsilí. Pokud členský stát zjistí, že ze 
správního hlediska je výhodné zařadit do oblasti působnosti této směrnice jiné vodní toky 
(například pokud je čistě vnitrostátních toků jen velmi málo), tento pozměňovací návrh mu to 
umožní. Proto návrh činí směrnici vhodnou pro geografické okolnosti celého Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 65
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 synoptické předpovědi, 
mapy povodňových rizik a plány řízení 
povodňových rizik.

Or. pl

Odůvodnění

Vedle map povodňových rizik a plánů řízení povodňových rizik jsou pro zajištění toho, že v 
souvislosti s povodněmi budou přijata vhodná opatření, důležité i předpovědi počasí. Důležité 
je, kolik srážek spadne a jak dlouho budou trvat, zejména během přívalových dešťů, které jsou 
hlavní příčinou záplav v Evropě.

Synoptické informace o náhlém příchodu teplého počasí koncem zimy v nízko položených
oblastech Evropy mohou být pro členské státy užitečným signálem k přijetí opatření v zájmu 
minimalizace dopadu povodní.
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Pozměňovací návrh, který předložili Richard Seeber, Vittorio Prodi a Edite Estrela

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Společné výzkumné středisko 
Evropské komise vyvíjí Evropský systém 
varování před povodněmi (European Flood 
Alert System, EFAS) schopný zajistit 
simulace povodní ve středním rozsahu pro 
celou Evropu s předstihem 3 až 10 dnů. 
Údaje EFAS by mohly přispět k vyšší 
připravenosti na nadcházející povodeň. 
Proto by měl být systém EFAS po ukončení 
zkušební fáze dále rozvíjen. Podle 
předpokladů by mohl být uveden do 
provozu v roce 2010.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament značně navýšil rozpočet pro vývoj EFAS, proto by měl systém sloužit 
evropským občanům co nejdříve.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 67
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Společné výzkumné středisko 
Evropské komise vyvíjí Evropský systém 
varování před povodněmi (European Flood 
Alert System, EFAS) schopný zajistit 
simulace povodní ve středním rozsahu pro 
celou Evropu s předstihem 3 až 10 dnů. 
Údaje EFAS by mohly přispět k vyšší 
připravenosti na nadcházející povodeň. 
Proto by měl být systém EFAS po ukončení 
zkušební fáze dále rozvíjen. Podle 
předpokladů by mohl být uveden do 
provozu v roce 2010.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský parlament značně navýšil rozpočet pro vývoj EFAS, proto by měl systém sloužit 
evropským občanům co nejdříve.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 68
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Cílem řízení povodňových rizik v 
povodí by mělo být vytvoření společné 
odpovědnosti a solidarity v povodí. Proto by 
se členské státy měly snažit zvyšovat 
informovanost a spolupráci mezi všemi 
zainteresovanými subjekty také v oblastech, 
které mají nulové nebo nízké riziko záplav, 
ale které svým využitím pozemků a postupy 
mohou přispět k záplavám po nebo proti 
proudu vodního toku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Seeber, Vittorio Prodi a Edite Estrela

Pozměňovací návrh 69
Bod odůvodnění 13b (nový)

(13b) Pokud jde o krátkodobé prognózy, 
měly by členské státy své plány založit na 
nejlepších postupech a nejmodernějších 
technologiích, které mají k dispozici, 
například modelování LAM (prognózování 
na dvě až čtyři hodiny).

Or. en

Odůvodnění

Pro ochranu evropských občanů před povodňovými riziky by členské státy měly využívat 
moderních technik modelování.
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Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 70
Bod odůvodnění 13b (nový)

(13b) Pokud jde o krátkodobé prognózy, 
měly by členské státy své plány založit na 
nejlepších postupech a nejmodernějších 
technologiích, které mají k dispozici, 
například modelování LAM (prognózování 
na dvě až čtyři hodiny).

Or. en

Odůvodnění

Pro ochranu evropských občanů před povodňovými riziky by členské státy měly využívat 
moderních technik modelování.

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 71
Bod odůvodnění 14

(14) Vypracování plánů povodí podle 
směrnice 2000/60/ES a plánů  řízení 
povodňových rizik představuje prvky 
integrované správy povodí; oba postupy by 
tedy měly využít možnost vzájemné 
součinnosti. Za účelem zajištění účinnosti a 
uvážlivého využívání zdrojů je třeba 
provádění této směrnice úzce koordinovat 
se směrnicí 2000/60/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES se zabývá řízením jakosti vody, a proto není vždy přímo spojena s 
otázkami řízení většího množství vody, které řeší tato směrnice. Povodně mohou například 
působit i externí faktory nesouvisející se směrnicí 2000/60/ES. Proto není odkaz na směrnici 
2000/60/ES vhodný.
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Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 72
Bod odůvodnění 14

(14) Vypracování plánů povodí podle 
směrnice 2000/60/ES a plánů  řízení 
povodňových rizik představuje prvky
integrované správy povodí; oba postupy by 
tedy měly využít možnost vzájemné 
součinnosti. Za účelem zajištění účinnosti a 
uvážlivého využívání zdrojů je třeba 
provádění této směrnice úzce koordinovat se 
směrnicí 2000/60/ES.

(14) Vypracování plánů povodí podle 
směrnice 2000/60/ES a plánů  řízení 
povodňových rizik představuje dvě složky
integrované správy povodí; oba postupy by 
tedy měly být plně integrovány. Za účelem 
zajištění účinnosti a uvážlivého využívání 
zdrojů je třeba provádění této směrnice 
okamžitě integrovat a synchronizovat s 
prováděním směrnice 2000/60/ES a 
provádění by mělo být v souladu s cíli 
uvedené směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 73
Bod odůvodnění 15

(15) V případě  víceúčelového  využití  
vodních  útvarů  pro  různé  formy  
udržitelných lidských činností (např. řízení 
povodňových rizik, ekologie, vnitrozemská 
plavba nebo využití  vodní  energie)  a  
dopadů  těchto  využití  na vodní  útvary  
stanoví  směrnice 2000/60/ES jasné a 
transparentní postupy k řešení těchto 
využití a dopadů, včetně možných výjimek z 
cílů „dobrého stavu“ nebo „nezhoršování“ 
v čl. 4 odst. 7.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES se zabývá řízením jakosti vody, a proto není vždy přímo spojena s 
otázkami řízení většího množství vody, které řeší tato směrnice. Povodně mohou například 
působit i externí faktory nesouvisející se směrnicí 2000/60/ES. Proto není odkaz na směrnici 
2000/60/ES vhodný.
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Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 74
Bod odůvodnění 15

(15) V případě  víceúčelového  využití  
vodních  útvarů  pro  různé  formy  
udržitelných lidských činností (např. řízení 
povodňových rizik, ekologie, vnitrozemská 
plavba nebo využití  vodní  energie)  a  
dopadů  těchto  využití na vodní  útvary  
stanoví  směrnice 2000/60/ES jasné a 
transparentní postupy k řešení těchto využití 
a dopadů, včetně možných výjimek z cílů 
„dobrého stavu“ nebo „nezhoršování“ v čl. 4 
odst. 7.

(15) V případě  víceúčelového  využití  
vodních  útvarů  pro  různé  formy  
udržitelných lidských činností (např. řízení 
povodňových rizik a ekologie)  a  dopadů  
těchto  využití na vodní  útvary  čl. 4 odst. 7 
směrnice 2000/60/ES stanoví  jasné a 
transparentní postupy k řešení těchto využití 
a dopadů, včetně možných výjimek z cílů 
„dobrého stavu“ nebo „nezhoršování“.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Seeber, Vittorio Prodi a Edite Estrela

Pozměňovací návrh 75
Bod odůvodnění 15

(15) V případě  víceúčelového  využití  
vodních  útvarů  pro  různé formy  
udržitelných lidských činností (např. řízení 
povodňových rizik, ekologie, vnitrozemská 
plavba nebo využití  vodní  energie)  a  
dopadů  těchto  využití  na vodní  útvary  
stanoví  směrnice 2000/60/ES jasné a 
transparentní postupy k řešení těchto využití 
a dopadů, včetně možných výjimek z cílů 
„dobrého stavu“ nebo „nezhoršování“ v čl. 
4 odst. 7.

(15) V případě využití vodních  útvarů  pro  
konkurenční formy  udržitelných lidských 
činností (např. řízení povodňových rizik, 
ekologie, vnitrozemská plavba nebo využití  
vodní  energie)  s  dopady na vodní  útvary  
stanoví  směrnice 2000/60/ES jasné a 
transparentní postupy k řešení těchto využití 
a dopadů. V případě střetu práv musí být 
přednost vždy dána ochraně lidského života 
a lidského zdraví před ochranou životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 76
Bod odůvodnění 15

(15) V případě  víceúčelového  využití  (15) V případě využití vodních  útvarů  pro  
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vodních  útvarů  pro  různé formy  
udržitelných lidských činností (např. řízení 
povodňových rizik, ekologie, vnitrozemská 
plavba nebo využití  vodní  energie)  a  
dopadů  těchto  využití  na vodní  útvary  
stanoví směrnice 2000/60/ES jasné a 
transparentní postupy k řešení těchto využití 
a dopadů, včetně možných výjimek z cílů 
„dobrého stavu“ nebo „nezhoršování“ v čl. 
4 odst. 7.

konkurenční formy  udržitelných lidských 
činností (např. řízení povodňových rizik, 
ekologie, vnitrozemská plavba nebo využití  
vodní  energie)  s  dopady na vodní  útvary  
stanoví  směrnice 2000/60/ES jasné a 
transparentní postupy k řešení těchto využití 
a dopadů. V případě střetu práv musí být 
přednost vždy dána ochraně lidského života 
a lidského zdraví před ochranou životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 77
Bod odůvodnění 18

(18) Jelikož cílů zamýšlené činnosti nelze v 
uspokojivé míře dosáhnout na úrovni 
členských států, a lze jich z důvodu jejího 
rozsahu a účinků tedy lépe dosáhnout na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality 
uvedenou ve zmíněném článku toto 
rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je 
pro dosažení těchto cílů nezbytné,

(18) Jelikož cílů zamýšlené činnosti nelze v 
uspokojivé míře dosáhnout na úrovni 
členských států, a lze jich z důvodu jejího 
rozsahu a účinků tedy lépe dosáhnout na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality 
uvedenou ve zmíněném článku toto 
rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je 
pro dosažení těchto cílů nezbytné, a mělo by 
být v souladu se zásadami popsanými v 
bodě odůvodnění 11.

Or. en

Odůvodnění

Podle zásady proporcionality je akce na úrovni Společenství nutná, pokud mají důsledky 
povodní přeshraniční povahu. V tomto ohledu je odkaz na bod odůvodnění 11 relevantní. 

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 78
Článek 1

Tato směrnice stanoví rámec pro omezování Tato směrnice stanoví rámec pro omezování
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rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství.

rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství a pro podporu 
dosahování environmentálních cílů 
stanovených ve stávajících právních 
předpisech Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Záplavy samy o sobě nejsou rizikem pro životní prostředí. K povodňovým škodám na životní 
prostředí dochází hlavně prostřednictvím škod na majetku lidí a úniku nebezpečných 
chemických látek. Lidská činnost v oblastech náchylných na povodně rizika povodní zvyšuje, a 
řízení těchto rizik pak vyžaduje nové fyzické změny vodních soustav. V národních zprávách 
podle článku 5 rámcové směrnice o vodě úřady dospěly k názoru, že fyzické změny řek a jezer 
vedou ke značnému zhoršení vodního prostředí. Stejné zprávy došly k závěru, že tyto fyzické 
změny jsou jedním z hlavních důvodů, proč 50 % evropských řek a jezer pravděpodobně 
nesplní právně závazný cíl rámcové směrnice o vodě spočívající v dosažení „dobrého 
ekologického stavu” do roku 2015. 

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 79
Článek 1

Tato směrnice stanoví rámec pro omezování 
rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství. 

Tato směrnice stanoví rámec pro omezování 
rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství a napomůže 
dosažení environmentálních cílů 
stanovených v platných právních 
předpisech.

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 80
Článek 1

Tato směrnice stanoví rámec pro omezování
rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství.

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro 
nadnárodní spolupráci při posuzování a 
řízení rizik pro lidské zdraví, životní 
prostředí a hospodářskou činnost, která jsou 
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spojena s povodněmi ve Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

„Řízení“ je správná terminologie ve vztahu k politikám povodňových rizik. Nechává v rámci 
protipovodňových opatření otevřenou možnost zvýšení rizik v některých oblastech ve prospěch 
jiných oblastí.

Směrnice by měla stanovit rámec pro nadnárodní spolupráci. Povodňová rizika by měly řešit 
nejefektivnější struktury v rámci mezinárodního povodí a vnitrostátní a regionální orgány. 
Přidaná hodnota EU spočívá v nadnárodních aspektech pro povodí, proto by se směrnice 
měla zabývat pouze těmito druhy otázek.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 81
Článek 1

Tato směrnice stanoví rámec pro omezování 
rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství.

Tato směrnice stanoví rámec pro omezování 
rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství, a pro 
mezinárodní spolupráci nutnou k řízení 
těchto rizik..

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložili Gyula Hegyi a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 82
Článek 1

Tato směrnice stanoví rámec pro omezování 
rizik pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost, která jsou spojena s 
povodněmi ve Společenství.

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro 
posuzování a řízení povodňových rizik, 
s cílem omezit negativní důsledky na lidské 
zdraví, životní prostředí a hospodářskou 
činnost, které jsou spojeny s povodněmi ve 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice není jen omezení povodňových rizik, ale i řízení těchto rizik.
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Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 83
Čl. 2 odst. -1 (nový)

Tato směrnice se použije na všechna 
přeshraniční (společná) povodí a pobřežní 
zóny, kde by protipovodňová opatření 
jednoho členského státu mohla mít dopad 
na sousední zemi a kde je nutná koordinace 
a spolupráce při řízení povodňových rizik. 

Or. en

Odůvodnění

Koordinace správy přeshraničních vod je oblast, kde mohou právní předpisy Společenství 
zajišťovat přidanou hodnotu. Rozšíření na čistě vnitrostátní vody není slučitelné se zásadou 
subsidiarity stanovenou ve Smlouvě, není úměrnou reakcí na problém, který má směrnice řešit 
a vedlo by ke zbytečnému zatížení a rozptýlení úsilí. Pokud členský stát zjistí, že ze správního 
hlediska je výhodné zařadit do oblasti působnosti této směrnice jiné vodní toky (například 
pokud je čistě vnitrostátních toků jen velmi málo), tento pozměňovací návrh mu to umožní. 
Proto návrh činí směrnici vhodnou pro geografické okolnosti celého Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 84
Čl. 2 odst. 1

Pro účely této směrnice se vedle definic 
pojmů „řeka“, „povodí“, „dílčí povodí“ a 
„oblast povodí“ stanovených v článku 2 
směrnice 2000/60/ES použijí tyto definice: 

Pro účely této směrnice se použijí tyto 
definice: 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES se zabývá řízením jakosti vody, a proto není vždy přímo spojena s 
otázkami řízení většího množství vody, které řeší tato směrnice. Povodně mohou například 
působit i externí faktory nesouvisející se směrnicí 2000/60/ES. Proto není odkaz na definice 
uvedené ve směrnici 2000/60/ES vhodný.
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Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 85
Čl. 2 bod 1

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

1. „povodní“ se rozumí dočasné
vnitrozemskými povrchovými vodami 
způsobené zaplavení území vodou, které 
obvykle není nebo nemá být zaplaveno.

Or. de

Odůvodnění

Termín „povodeň“ by měl být definován jako zaplavení území vnitrozemskými povrchovými 
vodami. Směrnice se nesmí snažit upravovat účinky přívalových povodní nebo povodní z 
místní kanalizace. Podobně by definice „povodně“ neměla zahrnovat úmyslné zaplavení 
oblastí, například poldry.   

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 86
Čl. 2 bod 1

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

1. „povodní“ se rozumí dočasné zaplavení 
území vodou způsobené vnitrozemskými 
povrchovými vodami.

Or. de

Odůvodnění

Termín „povodeň“ by měl být definován jako zaplavení území vnitrozemskými povrchovými 
vodami. Směrnice se nesmí snažit upravovat účinky přívalových povodní nebo povodní z 
místní kanalizace.  

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 87
Čl. 2 bod 1

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

1. „povodní“ se rozumí událost, kdy dojde k 
dočasnému zaplavení území vodou, které 
obvykle není zaplaveno a které není určeno 
k zaplavení v případě povodní. 



AM\610916CS.doc 27/105 PE 371.879v02-00
Externí překlad

CS

Or. en

Odůvodnění

Součástí řízení rizik mohou být oblasti určené v případě mimořádné situace k zaplavení, aby 
tak byly chráněny oblasti jiné.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 88
Čl. 2 bod 1

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

1. „povodní“ se rozumí dočasné zaplavení 
území povrchovou vodou, které obvykle 
není zaplaveno a které není určeno k 
zadržení povodně. 

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být vyloučeno zaplavení v důsledku vzestupu hladiny spodních vod a zaplavení 
kanalizačních soustav. To samé platí i pro oblasti pro zadržování povodní. 

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 89
Čl. 2 bod 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, 
v důsledku vzestupu hladiny nebo změny 
toku řek, horských potoků, nespojitých toků 
nebo průniku moře do pobřežních oblastí.

Or. es

Odůvodnění

Definici „povodně“ je třeba změnit tak, aby zahrnovala všechny případy, kdy může dojít  
k zaplavení v určitých regionech ve Středozemí, kde jsou hlavní příčinou krátké prudké 
přívalové deště, jejichž účinky zhoršují příkré svahy.
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Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 90
Čl. 2 bod 2

Netýká se anglického znění.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 91
Čl. 2 bod 2

2. „povodňovým rizikem“ se rozumí 
pravděpodobnost výskytu povodně určité 
závažnosti doprovázená odhadovanými
škodami na lidském zdraví, životním 
prostředí a hospodářské činnosti, které jsou 
spojeny s povodní takové závažnosti.

2. „povodňovým rizikem“ se rozumí 
pravděpodobnost výskytu povodně určité 
závažnosti doprovázená potenciálními
škodami na lidském zdraví, životním 
prostředí a hospodářské činnosti, které jsou 
spojeny s povodní takové závažnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Gyula Hegyi a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 92
Čl. 2 bod 2

2. „povodňovým rizikem“ se rozumí 
pravděpodobnost výskytu povodně určité 
závažnosti doprovázená odhadovanými 
škodami na lidském zdraví, životním 
prostředí a hospodářské činnosti, které jsou 
spojeny s povodní takové závažnosti.

2. „povodňovým rizikem“ se rozumí 
kombinace pravděpodobnosti výskytu 
povodně a potenciálních negativních 
důsledků pro lidské zdraví, životní prostředí 
a hospodářskou činnost, které jsou spojeny s 
povodní.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice odpovídá vědecké terminologii.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 93
Čl. 2 bod 2

2. „povodňovým rizikem“ se rozumí 
pravděpodobnost výskytu povodně určité 
závažnosti doprovázená odhadovanými 
škodami na lidském zdraví, životním 
prostředí a hospodářské činnosti, které jsou 
spojeny s povodní takové závažnosti.

2. „povodňovým rizikem“ se rozumí 
pravděpodobnost výskytu povodně určité 
závažnosti doprovázená odhadovanými 
škodami na lidském zdraví a životě, 
životním prostředí a hospodářské činnosti, 
které jsou spojeny s povodní takové 
závažnosti.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 94
Čl. 2 bod 2a (nový)

2a. „Spojení povodní a sucha“: termín 
„povodeň“ je třeba definovat tak, aby 
umožňoval existenci „spojení povodní a 
sucha“, označující případy specifické pro 
země Středozemí, ve kterých se střídají 
situace způsobené nadbytkem vody 
(povodně) se sezónními, každoročními nebo 
prodlouženými nedostatky vody (sucha). 
„Sucho“ tedy znamená stav nedostatku 
nebo nedostupnosti vody. Sucho lze obvykle 
popsat a kvantifikovat pomocí následujících 
dvou proměnných: průměrná hladina vody 
v nádržích nebo vodonosné vrstvě a jakost 
vody.

Or. es

Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě z roku 2000 nedošla až k definici sucha. Zhoršování sucha, 
zejména ve Středozemí, je však třeba zohlednit v právních předpisech o prevenci a řízení 
povodní a odpovídajícím způsobem zařadit do článku, který uvádí definice, protože odkazy 
„spojení povodní a sucha“ se budou objevovat v celém textu.
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Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 95
Čl. 2 bod 2b (nový)

2b.  „Činitelem“ se rozumí proces nebo 
prvek, který vede ke vzniku povodně (déšť, 
příliv, zemětřesení, protržení přehrady atd.). 
Událost může být způsobena jedním nebo 
více činiteli, přírodními nebo vyplývajícími 
z činnosti člověka.

Or. es

Odůvodnění

Pro účely vyhodnocování a řízení povodní je nutné definovat a analyzovat příčinné činitele a 
zohlednit všechny jejich důsledky.

Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 96
Čl. 2 bod 1a (nový)

Definice uvedené v bodech 1 a 2 se použijí 
na horské přívalové toky, středozemské 
nespojité toky, řeky a povodně z moře v 
pobřežních oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Předložený návrh směrnice je odvozen od povodní, ke kterým došlo na některých nejdelších 
evropských řekách, a zdá se, že návrh byl vypracován tak, aby řešil tento druh problémů. Ve 
většině středozemské Evropy a v horských regionech však měly velký význam dopady rychlých 
povodní.

Tento druh povodní způsobuje nevelké hospodářské ztráty, ale je odpovědný za většinu ztrát 
na lidských životech. Je to důsledek obtíží při předvídání takových záplav, jejich vysoké 
rychlosti a vysoké hustoty způsobené unášeným hrubým materiálem.

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 97
Článek 3
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Pro účely této směrnice využijí členské státy 
opatření podle čl. 3 odst. 1, 2 , 3 a 6 
směrnice 2000/60/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES se zabývá řízením jakosti vody, a proto není vždy přímo spojena s 
otázkami řízení většího množství vody, které řeší tato směrnice. Povodně mohou například 
působit i externí faktory nesouvisející se směrnicí 2000/60/ES. Proto není odkaz na opatření 
uvedená ve směrnici 2000/60/ES vhodný.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey 
a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 98
Článek 3

Pro účely této směrnice využijí členské státy 
opatření podle čl. 3 odst. 1, 2 , 3 a 6 
směrnice 2000/60/ES.

Pro účely této směrnice využijí členské státy 
opatření podle čl. 3 odst. 1, 2, 3, 5 a 6 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Pokud povodí zasahuje mimo území Společenství, musí se dotčené členské státy snažit o 
dosažení vhodné koordinace s příslušnými nečlenskými státy, aby dosáhly cílů této směrnice v 
celé oblasti povodí. 

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 99
Článek 3a (nový)

Článek 3a 
Pokud jde o dlouhodobou prevenci: měla 
by být vynakládána systematická péče o 
území, aby se čelilo hrozbám, které pro 
naše území představuje zhoršení 
meteorologických jevů. Členské státy a 
příslušné místní instituce by měly provádět 
systematická opatření ke zlepšení 
bezpečnosti povodí pomocí navýšení 
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retenčních dob, zlepšení geologické 
bezpečnosti  pomocí stabilizace svahů a 
požární bezpečnosti pomocí sběru a využití 
lesní biomasy. Iniciativy Společenství by 
měly podporovat a koordinovat opatření v 
oblasti prevence a připravenosti přijatá 
členskými státy, regionálními a místními 
institucemi.
Krátkodobá připravenost bude založena i 
na systému včasného varování 
vycházejícího z předpovědi objemu a druhu 
srážek, které zajistí radarová 
meteorologická technologie „velmi 
krátkodobé předpovědi“, kterou lze využít 
pro všechna povodí  a která může 
poskytnout kvantitativní informace o 
objemu, druhu a místě očekávaných srážek. 
Tyto informace lze použít i jako vstup pro 
model dynamiky toků v povodí a jako 
krátkodobé varování pro opatření na 
zmírnění škod, ochranu osob a majetku. 

Or. en

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi krátkodobou a dlouhodobou připraveností a preventivními 
opatřeními a zdůraznit, že existují moderní technologie schopné předcházet závažným 
katastrofám. 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 100
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.

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu stejných autorů k článku 1.  
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 101
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.

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

Or. de

Odůvodnění

Pro povodí ležící zcela na území členského státu musí členské státy samy provést předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik v souladu se zásadou subsidiarity.  

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 102
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.

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. Pokud již stávající 
vyhodnocení oblasti povodí potvrzuje nebo 
vylučuje značné riziko, lze od předběžného 
vyhodnocení povodňových rizik upustit.

Or. de

Odůvodnění

Od předběžného vyhodnocení lze upustit v případech, kdy členské státy již před vstupem 
směrnice v platnost přijaly rozhodnutí – kterým předcházelo posouzení rizik – o 
dlouhodobých opatřeních při mapování povodňových oblastí nebo vypracování plánů 
povodňových rizik. Všechny aspekty uvedené v odstavci 2 rovněž není nutné hodnotit v 
případech, kdy jsou údaje, které má příslušný orgán k dispozici, dostatečné pro potvrzení 
toho, že oblast je oblastí s vysokým rizikem povodní. 



PE 371.879v02-00 34/105 AM\610916CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 103
Čl. 4 odst. 1 pododst. 1a (nový)

Existující vyhodnocení se přijímají jako 
předběžná vyhodnocení a naplňují 
povinnost hlášení podle článku 17.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo zbytečným nákladům na vyhodnocování podle této směrnice, měla by být 
použita již existující vyhodnocení.  

Pozměňovací návrh, který předložil Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 104
Čl. 4 odst. 1 pododst. 1a (nový)

Pokud má členský stát dříve provedené 
studie zabývající se stejnou oblastí jako 
předběžné vyhodnocení povodňových rizik, 
musí o tom informovat Komisi a není tudíž 
povinen vypracovat novou studii.

Or. pt

Odůvodnění

Některé členské státy již mají studie zabývající se stejnou oblastí jako „předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik“; jejich osvobození od povinnosti opakovat takové studie 
nebo je předkládat v odlišném formátu by pomohlo snížit náklady a zjednodušit postupy.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey 
a Jules Maaten, 

Pozměňovací návrh 105
Čl. 4 odst. 2

2. Předběžné vyhodnocení povodňových 
rizik zahrnuje přinejmenším toto:

2. Předběžné vyhodnocení povodňových 
rizik se provádí proto, aby poskytlo 
vyhodnocení potenciálních rizik na základě 
dostupných nebo snadno zjistitelných 
údajů. Vyhodnocení zahrnuje přinejmenším 



AM\610916CS.doc 35/105 PE 371.879v02-00
Externí překlad

CS

toto:

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 případně 
pobřežních zón, jež k ní příslušejí, 
znázorňující topografii a využití území;

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti;

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti a jejichž rizika stále existují;

c) popis povodňových procesů a jejich 
citlivost vůči změnám, včetně úlohy 
záplavových území jako přirozeného prvku 
se zadržovací nebo nárazníkovou funkcí a 
nynější i budoucí cesty postupu povodňové 
vlny;

c) popis nedávných povodňových procesů a 
pravděpodobných povodňových trendů v 
oblasti samé nebo v regionech po nebo 
proti proudu vodního toku, případně s 
přihlédnutím k:

d) popis rozvojových plánů, který zahrnuje 
změnu využití území nebo rozmístění 
populace a hospodářských činností, které 
vede ke zvýšení povodňových rizik ve vlastní 
oblasti nebo v jiných regionech po nebo 
proti proudu vodního toku;

i) úloze záplavových území jako 
přirozeného prvku se zadržovací nebo 
nárazníkovou funkcí a cestám postupu 
povodňové vlny;

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

ii) plánům a trendům využití území;

f) prognózu odhadovaných následků 
budoucích povodní na zdraví lidí, životní 
prostředí a hospodářskou činnost, která 
zohledňuje dlouhodobý vývoj, včetně změny 
klimatu.

iii) potenciálním následkům na zdraví lidí, 
životní prostředí a hospodářskou činnost, 
pokud možno se zohledněním dlouhodobého 
vývoje, včetně změny klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí v odstavci 2 obsahuje příliš mnoho podrobných požadavků. Tento 
pozměňovací návrh chce tyto požadavky omezit na dosažitelnou úroveň pro členské státy a 
zároveň zajistit, že budou poskytnuty dostatečné příslušné informace.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 106
Čl. 4 odst. 2 úvodní část

2. Předběžné vyhodnocení povodňových 2. Předběžné vyhodnocení povodňových 
rizik obsahuje všechna povodí, s 
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rizik zahrnuje přinejmenším toto: upřednostněním rizikovějších, a zahrnuje 
přinejmenším toto:

Or. es

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit zmatek, který by mohl vzniknout mezi 
opatřeními, která je nutno považovat za přednostní, a zjištěními částečného vyhodnocení, s 
ohledem na to, že nepřijetí úplného přístupu by narušilo zásadu obezřetnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 107
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 a 
charakteristik povodí, dílčích povodí a 
případně pobřežních zón, jež k ní příslušejí, 
mapa bude uvádět topografii, využití území 
a trendy využití území, modely 
povětrnostních podmínek a předpokládaný 
dopad změny klimatu, existující zařízení 
pro dodávky vody a jejich účel, říční a 
případně pobřežní zařízení a plánovanou 
městskou a průmyslovou výstavbu.
Mapa bude uvádět i možnou úlohu 
případných mokřin a záplavových území při 
zmírňování účinků povodní.

Or. es

Odůvodnění

Doplňuje detaily, které by měly být zahrnuty do základního mapování povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 108
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, 
znázorňující topografii a využití území;
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Or. en

Odůvodnění

Lidská činnost má tendenci soustřeďovat se do pobřežních oblastí. Protože pobřežní oblasti 
jsou zvláště vystaveny pravděpodobným účinkům změny klimatu, měly by být všechny 
pobřežní oblasti bez výjimky zahrnuty do předběžného vyhodnocení povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 109
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 zón, 
znázorňující topografii a využití území;

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem ke změně klimatu a pravděpodobnosti vzestupu hladin moří  je nezbytné, aby 
směrnice zahrnovala povodňová rizika v pobřežních oblastech.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans za skupinu Zelených/Evropské svobodné 
aliance

Pozměňovací návrh 110
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;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 111
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

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

povodí, dílčích povodí a pobřežních oblastí, 
znázorňující topografii a využití území;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 112
Čl. 4 odst. 2 písm. b)

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti;

b) popis významných povodní, ke kterým 
došlo v minulosti a které měly závažný 
negativní dopad na lidské životy, 
hospodářskou činnost a životní prostředí, u 
nichž stále existuje  pravděpodobnost 
podobných budoucích událostí, včetně cest 
postupu takových povodní a vyhodnocení s 
nimi spojených negativních dopadů;

Or. en

Odůvodnění

Pro vyhodnocení potenciálních rizikových oblastí jsou nutné údaje o významných povodních, i 
pokud nezpůsobily škody, protože by při nich mohlo dojít ke škodám v budoucnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 113
Čl. 4 odst. 2 písm. b)

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti;

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
posledních 30 letech, případně rizika 
dalšího výskytu;

Or. pt

Odůvodnění

Zjednodušuje postupy. Nemá význam popisovat minulé povodně, pokud neexistuje riziko, že 
by ke stejné události mohlo opět dojít.
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Pozměňovací návrh, který předložili Richard Seeber, Vittorio Prodi a Edite Estrela

Pozměňovací návrh 114
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) popis povodňových procesů a jejich 
citlivost vůči změnám, včetně úlohy 
záplavových území jako přirozeného prvku 
se zadržovací nebo nárazníkovou funkcí a 
nynější i budoucí cesty postupu povodňové 
vlny;

c) popis povodňových procesů, včetně jejich 
citlivosti vůči změnám, zejména poklesu 
půdy, a úlohy, kterou hrají záplavová území 
jako přirozený prvek se zadržovací nebo 
nárazníkovou funkcí, i popis nynější i 
budoucí cesty postupu povodňové vlny;

Or. en

Odůvodnění

Pokles půdy musí být vzat v úvahu, protože zhoršuje povodňové riziko.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 115
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) popis povodňových procesů a jejich 
citlivost vůči změnám, včetně úlohy 
záplavových území jako přirozeného prvku 
se zadržovací nebo nárazníkovou funkcí a 
nynější i budoucí cesty postupu povodňové 
vlny;

c) popis povodňových procesů, včetně jejich 
citlivosti vůči změnám, zejména poklesu 
půdy, a úlohy, kterou hrají záplavová území 
jako přirozený prvek se zadržovací nebo 
nárazníkovou funkcí, i popis nynější i 
budoucí cesty postupu povodňové vlny;

Or. en

Odůvodnění

Pokles půdy musí být vzat v úvahu, protože zhoršuje povodňové riziko.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 116
Čl. 4 odst. 2 písm. e)

e) posouzení pravděpodobnosti výskytu 
povodní v budoucnosti založené na 
hydrologických údajích, typech povodní a 

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

zohledněného dopadu vývoje změny 
klimatu;

Or. de

Odůvodnění

Mnoho studií prokázalo, že budoucí změny využití půdy mají pouze velmi malý dopad na 
výskyt extrémních povodní. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 117
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, typech povodní a 
zohledněného dopadu změny klimatu a 
vývoje ve stavebnictví;

Or. de

Odůvodnění

Budoucí stavební činnost v oblasti by měly být vzata v úvahu při předběžném vyhodnocení 
povodňových rizik: budoucí změny využití půdy mají pouze velmi malý dopad na výskyt 
extrémních povodní.  

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 118
Čl. 4 odst. 2 písm. f)

f) prognózu odhadovaných následků 
budoucích povodní na zdraví lidí, životní 
prostředí a hospodářskou činnost, která 
zohledňuje dlouhodobý vývoj, včetně změny 
klimatu.

f) prognózu odhadovaných následků 
budoucích povodní na zdraví lidí, životní 
prostředí a hospodářskou činnost, která 
zohledňuje dlouhodobý vývoj.

Or. de

Odůvodnění

Prognózování odhadovaných následků budoucích povodní na zdraví lidí, životní prostředí a 
hospodářskou činnost ve světle změny klimatu by zahrnovalo vypracování scénářů pro různé 
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prvky životního prostředí. Vzhledem k současnému stavu údajů, zejména na úrovni povodí, by 
takové prognózy byly velmi spekulativní a nepřinesly by žádné spolehlivé výsledky.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 119
Čl. 4 odst. 2 písm. f)

f) prognózu odhadovaných následků 
budoucích povodní na zdraví lidí, životní 
prostředí a hospodářskou činnost, která 
zohledňuje dlouhodobý vývoj, včetně změny 
klimatu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Protože odhadnutelné důsledky představitelné změny klimatu mohou být pouze spekulativní, 
nelze je použít jako základ případných velmi dlouhodobých plánů řízení rizik.

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 120
Čl. 4 odst. 2 písm. fa) (nové)

fa) opatření pro řízení povodňových rizik, 
zejména opatření související s budováním 
infrastruktur, by měla podléhat 
důkladnému a transparentnímu 
ekonomickému a environmentálnímu 
oceňování, které by zajistilo jejich 
dlouhodobou realizovatelnost pro občany a 
podniky, s ohledem na zásadu návratnosti 
nákladů, včetně nákladů 
environmentálních a nákladů na zdroje.

Or. en

Odůvodnění

V oblastech s pravděpodobným výskytem povodní musí rozvoj nových činností člověka nést 
náklady opatření na řízení rizik. To může vést i k tomu, že občané a podniky v oblastech 
ohrožených povodněmi budou přijímat preventivní opatření ke snížení škod. Návratnost 
nákladů a to, kdo tyto náklady ponese, je nutno určit na vnitrostátní úrovni.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 121
Čl. 4 odst. 2 písm. fa) (nové)

fa) možnost kontroly postupu povodňové 
vlny pomocí plánovaného odklonu 
povodně, s cílem minimalizovat dopad 
záplav, tj. chránit hustě obydlené oblasti, 
kulturní památky, ekosystémy, hospodářské 
stavby a infrastrukturu.

Or. pl

Odůvodnění

Jedním z cílů protipovodňových opatření je omezit dopad záplav. Znalost krajiny a umístění 
hydrologických zařízení včetně povodňových valů a hustě obydlených oblastí, kulturních 
památek, ekosystémů, hospodářských staveb a infrastruktury umožňuje rozhodování o rozbití 
povodňových hrází a směrování povodňové vlny do neobydlených oblastí (známém jako 
„odklon povodně“) pro minimalizaci rozsahu a dopadu záplav.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 122
Čl. 4 odst. 2 písm. fa) (nové)

fa) aby se protipovodňová opatření 
přizpůsobila i specifické povaze 
středozemského regionu, mohlo by 
předběžné vyhodnocení povodňových rizik v 
tomto regionu zahrnovat analýzu „spojení 
povodní a sucha“, aby se zohlednily účinky 
vyvolané střídáním situací s nadbytkem 
vody (povodně) se sezónním, každoročním 
nebo dlouhodobým nedostatkem 
vody(sucha).

Or. es

Odůvodnění

Důvodová zpráva a cíle směrnice se týkají řek v severní a střední Evropě, pozornost by však 
měla být věnována i vážným záplavám, ke kterým dochází v povodí řek ve Středozemí, která 
paradoxně a na rozdíl od zbytku Evropy trpí i dlouhodobými suchy.



AM\610916CS.doc 43/105 PE 371.879v02-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 123
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou požádat o výjimku 
z čl. 4 odst. 2 a čl.5, 6, 7, 8 a 9 na základě 
uvedeného článku pro povodí, které leží 
zcela na jejich území, pokud mohou 
členské státy prokázat, že obyvatelům na 
jejich území, hospodářským činnostem a 
životnímu prostředí je poskytována ochrana 
rovnocenná ochraně stanovené v 
uvedených článcích.  

Or. nl

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 124
Článek 5

1. Na základě vyhodnocení stanoveném v 
článku 4 se každé povodí, dílčí povodí nebo 
úsek pobřeží spadající pod oblast povodí 
zařazuje do jedné z těchto kategorií:

1. Na základě vyhodnocení stanoveném v 
článku 4 se každá oblast spadající pod oblast 
povodí zařazuje do jedné z těchto kategorií:

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) Oblasti, 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;

b) Povodí,  dílčí povodí a úsek pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují  potenciálně  závažná  povodňová  
rizika  nebo  že  jejich  výskyt  je 
pravděpodobný.

b) Oblasti, v jejichž případě se dospělo k 
závěru, že existují  potenciálně  závažná  
povodňová  rizika  nebo  že  jejich  výskyt  
je pravděpodobný.

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

mezinárodní oblasti povodí se koordinuje 
mezi dotyčnými členskými státy.

Or. nl

Odůvodnění

V části povodí mohou existovat určité oblasti s povodňovým rizikem a oblasti, kde významné 
riziko neexistuje. 

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 125
Čl. 5 odst. 1

1. Na základě vyhodnocení stanoveném v 
článku 4 se každé povodí, dílčí povodí nebo 
úsek pobřeží spadající pod oblast povodí 
zařazuje do jedné z těchto kategorií

1. Na základě vyhodnocení stanoveném v 
článku 4 se každé povodí spadající pod 
oblast povodí zařazuje do jedné z těchto 
kategorií:

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, 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;

b) Povodí,  dílčí povodí a úsek pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují  potenciálně  závažná  povodňová  
rizika  nebo  že  jejich  výskyt  je 
pravděpodobný.

b) Povodí, v jejichž případě se dospělo k 
závěru, že existují  potenciálně  závažná  
povodňová  rizika  nebo  že  jejich  výskyt  
je pravděpodobný.

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice porušuje zásadu subsidiarity. Podle této zásady se musí předpisy EU omezit 
na přeshraniční povodí, která vyžadují regulaci. Ochrana pobřeží se značně liší od ochrany 
proti zaplavení vnitrozemskými vodami. Při ochraně pobřeží nevychází vyhodnocení rizik z 
pravděpodobnosti opakování povodně v daném počtu let, ale z určení hladiny vody podle 
pravidelně kontrolovaného měření na základě dohody pobřežních států.. Směrnici proto nelze 
použít na ochranu pobřeží. Fráze „dílčí povodí“ a „úsek pobřeží“ by proto měly být 
vypuštěny. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 126
Čl. 5 odst. 1

1. Na základě vyhodnocení stanoveném v 
článku 4 se každé povodí, dílčí povodí nebo 
úsek pobřeží spadající pod oblast povodí 
zařazuje do jedné z těchto kategorií:

1. Na základě vyhodnocení stanoveném v 
článku 4 se každé povodí, a každý úsek 
pobřeží nepropojené s oblastí povodí 
zařazuje do jedné z těchto oblastí:

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) Oblasti povodí, dílčího povodí nebo 
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;

b) Povodí,  dílčí povodí a úsek pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují  potenciálně  závažná  povodňová  
rizika  nebo  že  jejich  výskyt  je 
pravděpodobný.

b) Oblasti povodí, dílčího povodí nebo 
pobřeží, v jejichž případě se dospělo k 
závěru, že existují  potenciálně  závažná  
povodňová  rizika  nebo  že  jejich  výskyt  
je pravděpodobný.

Or. de

Odůvodnění

Specifikace „oblastí“ se snaží vyjasnit text. Po úvodním vyhodnocení celého povodí by měly 
být mapy požadované v článku 7 vypracovány pouze pro ta dílčí povodí, ve kterých skutečně 
existuje riziko, např. z důvodu osídlení. Nemá smysl vypracovávat mapy rozsáhlých povodí 
nebo dílčích povodí, která nemají žádný rizikový potenciál. 

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 127
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  

a) Povodí, dílčí povodí nebo úseky 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  
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prostředí nebo  hospodářskou  činnost  
považují  za přijatelně omezené;

prostředí nebo  hospodářskou  činnost  
považují  za přijatelně omezené, s 
přihlédnutím k předvídatelné změně využití 
půdy nebo klimatu;

Or. en

Odůvodnění

Oblasti, v nichž se plánují změny využití půdy nebo v nichž se očekávají předvídatelné změny 
objemu a modelů srážek v důsledku změny klimatu, by mělo popisovat podrobnější 
vyhodnocení, aby byly zajištěny vhodné informace pro plánování.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 128
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 
žádná potenciálně významná povodňová 
rizika neexistují nebo by k nim nemělo dojít, 
s přihlédnutím k předvídatelné změně 
využití půdy nebo klimatu

Or. en

Odůvodnění

Současná nejednoznačná formulace by nezajistila v rámci celé EU společný přístup k výběru 
povodí, pro která se mají vypracovat mapy povodňových rizik a plány řízení povodňových 
rizik. Oblasti, v nichž se plánují změny využití půdy (tj. nové osídlení, změny z extenzivního 
zemědělství na intenzivní) nebo v nichž se očekávají předvídatelné změny objemu a modelů 
srážek v důsledku změny klimatu, by mělo popisovat podrobnější vyhodnocení, aby byly 
zajištěny vhodné informace pro plánování.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 129
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  

a) Povodí, dílčí povodí nebo úseky pobřeží, 
v jejichž případě se dospělo k závěru, že 
žádná potenciálně významná povodňová 
rizika neexistují nebo by k nim nemělo dojít, 
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za pravděpodobný  nebo  se  možné  
následky  pro  lidské zdraví,  životní  
prostředí  nebo  hospodářskou  činnost  
považují  za přijatelně omezené;

s přihlédnutím k předvídatelné změně 
využití půdy nebo klimatu

Or. en

Odůvodnění

Současná nejednoznačná formulace by nezajistila v rámci celé EU společný přístup k výběru 
povodí, pro která se mají vypracovat mapy povodňových rizik a plány řízení povodňových 
rizik. Oblasti, v nichž se plánují změny využití půdy (tj. nové osídlení, změny z extenzivního 
zemědělství na intenzivní) nebo v nichž se očekávají předvídatelné změny objemu a modelů 
srážek v důsledku změny klimatu, by mělo popisovat podrobnější vyhodnocení, aby byly 
zajištěny vhodné informace pro plánování.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 130
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;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 131
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) Povodí,  dílčí povodí a úsek pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují  potenciálně  závažná  povodňová  
rizika  nebo  že  jejich  výskyt  je 
pravděpodobný.

b) Povodí,  dílčí povodí a úseky pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují  potenciálně  závažná  povodňová  
rizika  nebo  že  jejich  výskyt  je 
pravděpodobný, s přihlédnutím k 
předvídatelné změně využití půdy nebo
klimatu
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Or. en

Odůvodnění

Oblasti, v nichž se plánují změny využití půdy nebo v nichž se očekávají předvídatelné změny 
objemu a modelů srážek v důsledku změny klimatu, by mělo popisovat podrobnější 
vyhodnocení, aby byly zajištěny vhodné informace pro plánování.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 132
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) Povodí,  dílčí povodí a úsek pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují  potenciálně  závažná  povodňová  
rizika  nebo  že  jejich  výskyt  je 
pravděpodobný.

b) Povodí, dílčí povodí nebo úseky pobřeží, 
v jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují potenciálně závažná povodňová 
rizika, s přihlédnutím k předvídatelným 
změnám využití půdy nebo klimatu

Or. en

Odůvodnění

Současná nejednoznačná formulace by nezajistila v rámci celé EU společný přístup k výběru 
povodí, pro která se mají vypracovat mapy povodňových rizik a plány řízení povodňových 
rizik. Oblasti, v nichž se plánují změny využití půdy (tj. nové osídlení, změny z extenzivního 
zemědělství na intenzivní) nebo v nichž se očekávají předvídatelné změny objemu a modelů 
srážek v důsledku změny klimatu, by mělo popisovat podrobnější vyhodnocení, aby byly 
zajištěny vhodné informace pro plánování.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 133
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) Povodí,  dílčí povodí a úsek pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují  potenciálně  závažná  povodňová  
rizika  nebo  že  jejich  výskyt  je 
pravděpodobný.

b) Povodí, dílčí povodí nebo úseky pobřeží, 
v jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují potenciálně závažná povodňová 
rizika, s přihlédnutím k předvídatelné 
změně využití půdy nebo klimatu

Or. en

Odůvodnění

Současná nejednoznačná formulace by nezajistila v rámci celé EU společný přístup k výběru 
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povodí, pro která se mají vypracovat mapy povodňových rizik a plány řízení povodňových 
rizik. Oblasti, v nichž se plánují změny využití půdy (tj. nové osídlení, změny z extenzivního 
zemědělství na intenzivní) nebo v nichž se očekávají předvídatelné změny objemu a modelů 
srážek v důsledku změny klimatu, by mělo popisovat podrobnější vyhodnocení, aby byly 
zajištěny vhodné informace pro plánování.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 134
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. V případě potřeby mohou členské státy 
začlenit úseky pobřeží do vyhodnocení 
(dílčího) povodí.

Or. en

Odůvodnění

Analogicky ke směrnici 2000/60/ES by členské státy měly mít možnost začlenit vyhodnocení 
pobřežních povodňových rizik a říčních povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 135
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  
přeshraničního povodí nebo  dílčího  
povodí či úseku pobřeží mezinárodní 
oblasti povodí se koordinuje mezi 
dotyčnými členskými státy.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 5 odst. 1. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 136
Čl. 6 odst. 1a (nový)
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1a. Aby zahrnula období před tímto 
termínem, kdy budou členské státy 
dokončovat svá předběžná vyhodnocení, 
zveřejní Komise preventivní opatření a
bude podporovat výměnu zkušeností v 
oblasti předcházení povodním a jejich 
řízení, aby zajistila, že bude v co nejvyšší 
míře možné předejít dalším nepříznivým 
událostem a katastrofám.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k různorodé povaze jednotlivých regionů EU a okamžité potřebě zajistit 
zranitelnějším oblastem nástroje pro prevenci a řízení, měla by Komise urychlit a podporovat 
výměnu dobrých postupů, protože by to bylo velmi užitečné do chvíle, kdy budou dokončeny 
předběžné plány.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 137
Čl. 6 odst. 2

2. Je-li  to  potřeba,  nejpozději  v roce  2018  
a  poté  každých  šest let členské  státy 
vyhodnocení přezkoumají a aktualizují podle 
odstavce 1. 

2. Je-li  to  potřeba,  nejpozději  v roce  2018  
a  poté  každých  10 let členské  státy 
vyhodnocení přezkoumají a aktualizují podle 
odstavce 1. 

Or. de

Odůvodnění

Vypracování a vyhodnocení map rizik a plánů řízení je velmi nákladné. Přezkum přijatých 
opatření by proto měl být v souladu s intervalem opakování podle čl. 7 odst. 2 pro povodně s 
velmi vysokou pravděpodobností. Takové prodloužení lhůty přezkumu je vhodné i s ohledem 
na proporcionalitu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 138
Čl. 5 odst. 2 pododst. 1a (nový)

Členské státy zajistí přenos příslušných 
údajů ve společných povodích pro účely 
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tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 139
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 mapy povodňových škod pro povodí, 
určená podle čl. 5 odst. 1 písm. b). Mapy 
povodňových rizik lze vypracovat i pro 
oblasti s potenciálem vzniku vysokých škod.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi mapami povodňových škod a povodňových rizik a mapy povodňových 
rizik vypracovávat pro oblasti s potenciálem vzniku vysokých škod.  

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 140
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 mapy povodňových škod pro povodí, 
určená podle čl. 5 odst. 1 písm. b). Mapy 
povodňových rizik lze vypracovat i pro 
oblasti s potenciálem vzniku vysokých škod.

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice porušuje zásadu subsidiarity. Podle této zásady se musí předpisy EU omezit 
na přeshraniční povodí, která vyžadují regulaci. Ochrana pobřeží se značně liší od ochrany 
proti zaplavení vnitrozemskými vodami. Při ochraně pobřeží nevychází vyhodnocení rizik z 
pravděpodobnosti opakování povodně v daném počtu let, ale z určení hladiny vody podle 
měření na základě dohody pobřežních států, s pravidelnou kontrolou. Směrnici proto nelze 
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použít na ochranu pobřeží. Fráze „dílčí povodí“ a „úsek pobřeží“ by proto měly být 
vypuštěny.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 141
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 v nejvhodnějším rozsahu 
připraví povodňové mapy a indikativní 
mapy povodňových škod, dále jen „mapy 
povodňových rizik“, pro povodí, dílčí 
povodí a oblasti pobřeží určené podle čl. 5 
odst. 1 písm. b).

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 5 odst. 1.  

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 142
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, které neleží zcela na jejich území, 
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).

Or. de

Odůvodnění

Pro povodí ležící plně na území členského státu musí členské státy samy provést předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik v souladu se zásadou subsidiarity.
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 143
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 
povodňových rizik se považují za „mapy 
povodňových rizik“ ve smyslu tohoto 
článku a naplňují povinnost hlášení podle 
článku 17.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo dodatečným nákladům na vypracování map povodňových rizik podle této 
směrnice, měly by být využity stávající mapy povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 144
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) a použijí mapy 
povodňových rizik k postupnému vyloučení 
přímých nebo nepřímých dotací zvyšujících 
povodňová rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 145
Čl. 7 odst. 2

2. Povodňové mapy zobrazí zeměpisné 2. Povodňové mapy zobrazí zeměpisné 
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oblasti, které mohou být zaplaveny, v těchto 
případech:

oblasti, které mohou být zaplaveny, v těchto 
případech:

a) povodně  s vysokou  pravděpodobností  
(pravděpodobný  interval  opakování 
jednou za 10 let);

a) povodně  s vysokou  pravděpodobností;

b) povodně  se středně   vysokou   
pravděpodobností   (pravděpodobný   
interval opakování jednou za 100
let);

b) povodně  se středně   vysokou   
pravděpodobností;

c) povodně s nízkou pravděpodobností 
(extrémní události).

c) povodně s nízkou pravděpodobností 
(extrémní události).

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

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

a) předpokládaná hloubka vody; a) předpokládaná hloubka vody;
b) případně průtoková rychlost; b) průtoková rychlost;

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a 
nánosu naplavenin.

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a 
nánosu naplavenin.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být na členských státech, aby definovaly, co považují za vysokou, střední nebo nízkou 
pravděpodobnost. Je již zavedenou praxí, že definice těchto pravděpodobností se mohou lišit i 
v rámci členského státu díky rozdílům v rizicích spojených se záplavami v různých oblastech.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 146
Čl. 7 odst. 2 pododst. 1 písm. a)

a) povodně  s vysokou  pravděpodobností  
(pravděpodobný  interval  opakování 
jednou za 10 let);

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Povodně s intervalem opakování deset let jsou pro vyhodnocení rizik významné jen velmi 
zřídka. 



AM\610916CS.doc 55/105 PE 371.879v02-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 147
Čl. 7 odst. 2 pododst. 1 písm. a)

a) povodně  s vysokou  pravděpodobností  
(pravděpodobný  interval  opakování jednou 
za 10 let);

a) povodně  s pravděpodobným intervalem  
opakování jednou za 10-30 let);

Or. de

Odůvodnění

Ve většině členských států není nutno mapovat povodně  s intervalem opakování 10 let, které 
mají v praxi obecně menší význam. Členské státy by proto měly mít určitou volnost v tom, jaké 
období šetření nebo jaký pravděpodobný interval opakování chtějí použít jako základ svých 
map povodní s vysokou pravděpodobností.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 148
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 úvodní část

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

K případu uvedenému v písm.b) v prvním 
pododstavci se vyznačí tyto prvky:

Or. de

Odůvodnění

Údaje jako předpokládaná hloubka vody a průtoková rychlost mají význam pouze pro 
povodně, ke kterým dochází jednou za 100 let. Pro „extrémní“ povodně (povodně, ke kterým 
dochází jednou za 1000 let) není takové údaje v praxi nutno vážně zohledňovat, údaje by byly 
čistě spekulativní. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 149
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. aa) (nové)

aa) doba trvání mimořádné události, 
synoptická data (poloha tlakových systémů, 
předpovídaný objem a intenzita srážek);

Or. pl
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Odůvodnění

Vedle map povodňových rizik a plánů řízení povodňových rizik jsou pro zajištění toho, že v 
souvislosti s povodněmi budou přijata vhodná opatření, důležité i předpovědi počasí. Důležité 
je, kolik srážek spadne a jak dlouho budou trvat, zejména během přívalových dešťů, které jsou 
hlavní příčinou záplav v Evropě.

Synoptické informace o náhlém příchodu teplého počasí koncem zimy v nízko položených 
oblastech Evropy mohou být pro členské státy užitečným signálem k přijetí opatření v zájmu 
minimalizace dopadu povodní.
Předpovědi rychle se pohybujících povětrnostních front představují nezbytné informace pro 
členské státy, které mohou být vystaveny účinkům cyklónů a bouří. Umožňují jim přijmout 
preventivní opatření proti pobřežním povodním, zejména v nízko položených oblastech (např. 
v Nizozemsku).

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 150
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. c)

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a 
nánosu naplavenin.

c) oblasti možného výskytu eroze 
záplavových teras a svahů v údolí řek a 
eroze břehů a nánosu naplavenin.

Or. pl

Odůvodnění

Předchozí znění uvádělo pouze škody v pobřežních oblastech, zatímco většina povodní v 
Evropě postihuje údolí řek. Během záplav jsou poškozeny všechny části údolí – řečiště, 
záplavové terasy a svahy.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 151
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. c)

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a
nánosu naplavenin.

c) případně oblasti možného výskytu eroze 
břehů a nánosu naplavenin.

Or. de

Odůvodnění

Zejména v Alpách má každá řeka mnoho oblastí s možnou erozí břehů a ukládáním 
naplavenin. Není vhodné zde uvádět výčet všech takových oblastí. Podrobně by měly být 
mapovány jen ty oblasti, kde tyto jevy představují nebezpečí. 



AM\610916CS.doc 57/105 PE 371.879v02-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 152
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. c)

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a
nánosu naplavenin.

c) oblasti možného výskytu morfologických 
změn, například eroze břehů nebo nánosu 
naplavenin.

Or. es

Odůvodnění

Morfologické změny, které by mohly mít vliv na protipovodňová opatření, se neomezují na 
erozi a ukládání naplavenin (další příklady zahrnují sesuvy půdy, sesedání půdy, náhlé 
nerovnosti povrchu v důsledku seismických pohybů atd.).

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 153
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. ca) (nové)

ca) oblasti, které mohou v případě záplav 
sloužit jako oblasti se zadržovací nebo 
nárazníkovou funkcí. 

Or. nl

Odůvodnění

Oblasti s potenciálně cennou zadržovací nebo nárazníkovou funkcí by mohly být zastavěny, a 
tak by tuto funkci ztratily. Je důležité, aby tyto oblasti byly začleněny do plánů záplav a 
protipovodňových opatření, jejichž vypracování tato směrnice požaduje. 

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 154
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. ca) (nové)

ca) prudce se svažující oblasti, ve kterých 
mohou nastat povodně s velkou průtokovou 
rychlostí a velkým objemem naplavenin.

Or. es
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Odůvodnění

Je také nutné zohlednit povodně v některých středozemských regionech, způsobené především 
krátkými prudkými přívalovými dešti, jejichž účinky umocňují prudké svahy.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 155
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. ca) (nové)

ca) činitele potenciálně schopné způsobit 
povodně, které se nalézají nebo mohou 
nalézat v oblasti vyznačené na mapě rizik.

Or. es

Odůvodnění

Pro účely vyhodnocování a řízení povodní je nutné definovat a analyzovat příčinné činitele a 
zohlednit všechny jejich důsledky. Stejně jako jsou uváděny v mapách protipovodňových 
opatření, měly by být uváděny v mapách rizik.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 156
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. ca) (nové)

ca) záplavová území a jiné přírodní oblasti, 
které mohou v současnosti nebo v 
budoucnosti sloužit jako oblasti se 
zadržovací nebo nárazníkovou funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Nerozvinuté oblasti, které mohou být přirozeně zaplaveny (např. záplavová území) a mohou 
plnit cennou funkci zadržování vody, by mohly být předmětem rozvoje a výstavby, pokud by 
nebyly uvedeny v mapách povodňových rizik a plánech protipovodňových opatření. Pak by se 
jejich důležitá funkce omezování povodňových rizik ztratila nebo snížila a majetek nově 
vybudovaný v těchto oblastech by byl ohrožen. Proto je důležité, aby pro tyto oblasti platilo 
ustanovení o „nezhoršování“, aby se rizika nezvyšovala. Je tedy nutné, aby tyto oblasti a 
funkce, kterou plní, byly zahrnuty / zohledněny v příslušných mapách povodňových rizik a 
plánech protipovodňových opatření, které mají být podle této směrnice vypracovány.
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Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 157
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. ca) (nové)

ca) záplavová území a jiné přírodní oblasti, 
které mohou v současnosti nebo v 
budoucnosti sloužit jako oblasti se 
zadržovací nebo nárazníkovou funkcí.

Or. en

Odůvodnění
Záplavová území plní cennou zadržovací funkci a mohla by být předmětem rozvoje a výstavby, 
pokud by nebyla uvedena v mapách povodňových rizik. Je důležité, aby pro tyto oblasti platilo 
ustanovení o „nezhoršování“, aby se rizika nezvyšovala, proto je nutné tyto oblasti uvést v 
příslušných mapách a plánech  

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 158
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. ca) (nové)

ca) záplavová území a jiné přírodní oblasti, 
které mohou v současnosti nebo v 
budoucnosti sloužit jako oblasti se 
zadržovací nebo nárazníkovou funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Nerozvinuté oblasti, které mohou být přirozeně zaplaveny (např. záplavová území) a mohou 
plnit cennou funkci zadržování vody, by mohly být předmětem rozvoje a výstavby, pokud by 
nebyly uvedeny v mapách povodňových rizik a plánech protipovodňových opatření. Pak by se 
jejich důležitá funkce omezování povodňových rizik ztratila nebo snížila a majetek nově 
vybudovaný v těchto oblastech by byl ohrožen. Proto je důležité, aby pro tyto oblasti platilo 
ustanovení o „nezhoršování“, aby se rizika nezvyšovala. Je tedy nutné, aby tyto oblasti a 
funkce, kterou plní, byly zahrnuty / zohledněny v příslušných mapách povodňových rizik a 
plánech protipovodňových opatření, které mají být podle této směrnice vypracovány.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 159
Čl. 7 odst. 2 pododst. 2 písm. cb) (nové)

cb) zdroje, které jsou k dispozici pro řešení 
úrovní rizik odpovídajících třem případům 
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stanoveným v písm. a), b) a c) prvního 
pododstavce.

Or. es

Odůvodnění

Dostupné zdroje (týmy civilní ochrany, zdravotnické týmy v oblasti atd.) pro zvládnutí 
povodní odpovídající různým úrovním rizik, by měly být upřesněny nejen v plánech 
protipovodňových opatření, ale i v mapách rizik.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 160
Čl. 7 odst. 3

3. Indikativní mapy povodňových škod
vyznačí potenciální škody spojené s 
povodněmi podle případů uvedených v 
odstavci 2 a vyjádřené:

3. Mapy povodňových rizik vyznačí 
potenciální rizika spojená s povodněmi 
týkajícími se případů uvedených v písm. b) a 
c) odstavce 2 s ohledem na:

a) počtem potenciálně zasažených obyvatel; a) počet potenciálně zasažených obyvatel;
b) potenciálními hospodářskými škodami v 
oblasti;

b) potenciální hospodářské škody v oblasti;

c) potenciálními škodami na životním 
prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Náklady vypracování map povodňových rizik pro tři různé případy zohledňující všechny prvky 
uvedené v článcích 2 a 4 by byly značné a v povodích s malým potenciálem škod zbytečné. 
Mapování potenciálních škod na životním prostředí vyžaduje složité metody výpočtů a 
modely, které lze pro celou oblast realizovat pouze s velmi vysokými náklady, které by byly 
zcela neúměrné získaným znalostem.  

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 161
Čl. 7 odst. 3

3. Indikativní mapy povodňových škod 
vyznačí potenciální škody spojené s 
povodněmi podle případů uvedených v 

3. Indikativní mapy povodňových škod 
vyznačí potenciální negativní důsledky
spojené s povodněmi podle případů 
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odstavci 2 a vyjádřené: uvedených v odstavci 2 a vyjádřené:
a) počtem potenciálně zasažených obyvatel; a) počtem potenciálně zasažených obyvatel;
b) potenciálními hospodářskými škodami v 
oblasti;

b) potenciálními hospodářskými škodami v 
oblasti;

c) potenciálními škodami na životním 
prostředí.

c) technickými zařízeními, která uvádí 
příloha I směrnice Rady 96/61/ES ze dne 
24. září 1996 o integrované prevenci a 
omezování znečištění1 a která upravuje 
směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 
1996 o kontrole nebezpečí závažných
havárií s přítomností nebezpečných látek2, 
která by v případě zaplavení mohla způsobit 
náhodné  znečištění, a chráněnými 
oblastmi, které určuje článek 6 směrnice 
2000/60/ES.
___________
1 Úř. věst. L 257, 10. 10. 1996, s. 26. Směrnice 
naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 166/2006 
(Úř. věst. L 33, 4. 2. 2006, s. 1).
2 Úř. věst L 10, 14. 1. 1997, s. 13. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2003/105/ES (Úř. 
věst L 345, 31.12.2003, s. 97).

Or. en

Odůvodnění

Povodňové mapy by měly uvádět zařízení, která by v důsledku zaplavení mohla způsobit 
znečištění životního prostředí. Nástrojem pro určení zařízení s potenciálním rizikem jsou 
klasifikace výše uvedených směrnic Seveso II a IPPC. V povodňových mapách by měly být 
uvedeny i chráněné oblasti určené v Rámcové směrnici o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložil Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 162
Čl. 7 odst. 3 písm. b)

b) potenciálními hospodářskými škodami v 
oblasti;

b) potenciálními škodami na hospodářské 
činnosti v oblasti;

Or. pt

Odůvodnění

Kvantifikovat škody z hospodářského hlediska by mohl být příliš náročný požadavek. Zrušení 
tohoto kroku by vypracování map povodňových rizik usnadnilo. Měl by postačovat popis 
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hospodářských činností, které by mohly být postiženy.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 163
Čl. 7 odst. 3 písm. b)

b) potenciálními hospodářskými škodami v 
oblasti;

b) potenciálními hospodářskými škodami v 
oblasti, s členěním podle odvětví činnosti;

Or. es

Odůvodnění

Bez ohledu na to, zda stupeň pravděpodobnosti odpovídá případu a), b) nebo c), nebude mít 
povodeň nepochybně stejný vliv na zemědělství, průmyslové zařízení nebo infrastrukturu 
služeb (elektřina, komunikační kanály, telefonní služby). Bylo by užitečné, kdyby informace v 
mapách povodňových rizik od počátku umožňovaly členění potenciálních škod podle odvětví 
činných v rizikové oblasti.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 164
Čl. 7 odst. 3 písm. b) a c)

b) potenciálními hospodářskými škodami v 
oblasti;

b) potenciálně ovlivněnými hospodářskými 
činnostmi v oblasti;

c) potenciálními škodami na životním 
prostředí.

c) potenciálními negativními účinky na 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi obtížné, ne-li nemožné, vyjádřit účinky záplav finančně. Proto bychom se raději slovu 
„škody“ vyhnuli. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 165
Čl. 7 odst. 3 písm. c)

c) potenciálními škodami na životním c) potenciálními škodami na životním 
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prostředí. prostředí a riziky pro lidské zdraví.

Or. es

Odůvodnění

Pokud by díky umístění daných zařízení v oblasti mohly povodně pravděpodobně způsobit 
určité problémy v oblasti životního prostředí, například znečištění vody, mělo by být riziko 
mapováno od samého počátku.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 166
Čl. 7 odst. 3 písm. c)

c) potenciálními škodami na životním 
prostředí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Mapování potenciálních škod na životním prostředí vyžaduje složité metody výpočtů a 
modely, které lze pro celou oblast realizovat pouze s velmi vysokými náklady, které by byly 
zcela neúměrné získaným znalostem.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 167
Čl. 7 odst. 3 písm. c)

c) potenciálními škodami na životním 
prostředí.

c) potenciálními škodami na životním 
prostředí, včetně oblastí určených jako 
chráněné oblasti podle článku 6 směrnice 
2000/60/ES, s přihlédnutím k umístění 
bodových a difúzních zdrojů znečišťování a 
souvisejícím rizikům pro vodní nebo 
suchozemské ekosystémy v případě 
povodní.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 168
Čl. 7 odst. 3 písm. ca) (nové)

ca) určení nebezpečných oblastí, ve kterých 
může dojít k povodním s vysokou hustotou 
a naplaveninami.

Or. en

Odůvodnění

Určení povodní s vysokou hustotou a naplaveninami je naprosto nezbytné. Tyto druhy 
povodní jsou pro lidi a majetek velmi nebezpečné a je třeba je analyzovat nejen z hlediska 
hydrologického, ale i hlediska geomorfologického.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 169
Čl. 7 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy určí specifická místa s 
vyšším rizikem povodní. Tyto údaje je třeba 
vzít v úvahu při územním plánování.

Or. es

Odůvodnění

Vždy existují určitá místa vystavená vyššímu riziku. Informace o nich by měly být použity pro 
zlepšení územního plánování pro účely zemědělství, průmyslu, rozvoje měst a infrastruktury.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 170
Čl. 7 odst. 3a (nový)

3a. V závislosti na konkrétních 
charakteristikách svých regionů mohou 
členské státy dle svého uvážení zařadit pro 
své mapy rizik specifická ustanovení.

Or. es
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Odůvodnění

Směrnice stanoví určitá hlavní pravidla. Pro jednotlivé členské státy by však mohlo být velmi 
užitečné stanovit specifická opatření pro oblasti se zvláštními charakteristikami.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 171
Čl. 8 odst. 2

2. Nejpozději do dne 22. prosince 2019 a 
poté každých šest let se mapy přezkoumají a 
podle potřeby aktualizují.

2. Nejpozději do dne 22. prosince 2019 a 
poté každých 10 let se mapy přezkoumají a 
podle potřeby aktualizují.

Or. de

Odůvodnění

Vypracování a vyhodnocení map rizik a plánů řízení je velmi nákladné. Přezkum přijatých 
opatření by proto měl být v souladu s intervalem opakování podle čl. 7 odst. 2 pro povodně s 
velmi vysokou pravděpodobností. Takové prodloužení lhůty přezkumu je vhodné i s ohledem 
na proporcionalitu.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 172
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 
nebo jejich části určené podle čl. 5 odst. 1 
písm. b) členské státy na úrovni oblasti 
povodí stanoví plány  řízení povodňových 
rizik v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto 
článku. Dle potřeby je úseky pobřeží možné 
začlenit do plánů pro (dílčí) povodí nebo je 
upravit samostatně, pokud nejsou spojeny s 
povodím.

Or. en

Odůvodnění

Provádění základních investičních plánů a politik územního plánování by nemělo být 
předmětem práva EU. Je pravděpodobné, že pokud by provádění těchto plánů a programů 
bylo upraveno právními závazky EU, připravovaly by země plány s velmi nízkými ambicemi, 
protože by se bály postupů při nedodržení, pokud by se jim nepodařilo realizovat plán 
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obsahující ambicióznější opatření. 

Namísto toho je efektivnější zaměřit se na transparentnost prováděcího procesu; proto by 
prováděcí plány měly:

1. uvádět cíle řízení povodňových rizik; 
2. uvádět výčet opatření;
3. uvádět způsob, jakým bude monitorován pokrok.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 173
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 určená 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.

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice porušuje zásadu subsidiarity. Podle této zásady se musí předpisy EU omezit 
na přeshraniční povodí, která vyžadují regulaci. Ochrana pobřeží se značně liší od ochrany 
proti zaplavení vnitrozemskými vodami. Při ochraně pobřeží nevychází vyhodnocení rizik z 
pravděpodobnosti opakování povodně v daném počtu let, ale z určení hladiny vody podle 
měření na základě dohody pobřežních států, s pravidelnou kontrolou. Směrnici proto nelze 
použít na ochranu pobřeží. Fráze „dílčí povodí“ a „úsek pobřeží“ by proto měly být 
vypuštěny.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 174
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 nespadající 
zcela pod jejich území připraví a provedou 
plány řízení povodňových rizik v souladu s 
odstavci 2 a 3 tohoto článku.

Or. de
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Odůvodnění

Pro povodí ležící plně na území členského státu musí členské státy samy provést předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik v souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 175
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. 
Stávající plány řízení povodňových rizik se 
považují za plány ve smyslu tohoto článku a 
naplňují povinnost hlášení podle článku 17.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo dodatečným nákladům na vypracování plánů řízení povodňových rizik podle 
této směrnice, měly by být využity stávající plány řízení povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 176
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 přijmou plány  
řízení povodňových rizik v souladu s 
odstavci 2 a 3 tohoto článku a v souladu s
cíli, které stanoví čl. 1 a 4 směrnice 
2000/60/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 177
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, úseky pobřeží a 
městské oblasti 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.

Or. pl

Odůvodnění

Bod odůvodnění 8 návrhu  uvádí městské povodně, které by proto měly být součástí operativní 
části směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 178
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 
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.

2. Členské  státy  zřídí  příslušné  úrovně 
ochrany, jednotlivě  pro  každé  povodí,  
dílčí povodí, městskou oblast nebo  úsek  
pobřeží,  přičemž  se  soustředí  na snížení  
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 a ochranu 
životního prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Bod odůvodnění 8 návrhu  uvádí městské povodně, které by proto měly být součástí operativní 
části směrnice.
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Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 179
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 
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.

2. Členské  státy  zřídí  příslušné  úrovně 
ochrany, jednotlivě  pro  každé  povodí,  
dílčí povodí  nebo  úsek  pobřeží,  přičemž  
se  soustředí  na snížení  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 a 
ochranu životního prostředí. Využití 
záplavových území člověkem by se mělo 
přizpůsobit zjištěným povodňovým rizikům. 

Or. en

Odůvodnění

Povodně jsou přírodní jevy. Povodně ohrožují pouze lidskou činnost nebo využívání ploch v 
záplavových oblastech. Proto musí minimalizace potenciálních důsledků povodní zahrnovat i 
úpravu takových činností člověka podle stávajících povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 180
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 
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.

2. Členské  státy  v úzké spolupráci s 
místními a regionálními orgány zřídí  
příslušné  úrovně prevence rizik a ochrany, 
jednotlivě  pro  každé  povodí,  dílčí povodí  
nebo  úsek  pobřeží,  přičemž  se  soustředí  
na snížení  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 a ochranu 
životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 181
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 
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.

2. Členské  státy  stanoví cíle řízení 
povodňových rizik jednotlivě  pro  každé  
povodí,  dílčí povodí  nebo  úsek  pobřeží 
nebo jejich části a zohlední významná 
hlediska: hospodaření s vodou a půdou, 
územní plánování, využití území a ochranu 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Důsledky pozměňovacího návrhu stejných autorů k článku 1. Větu „přičemž  se  soustředí 
…hospodářskou činnost” lze vypustit, protože zdvojuje definici povodňového rizika v článku 
2.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 182
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 
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.

2. Členské  státy  zřídí  příslušné  úrovně 
ochrany, jednotlivě  pro  každé  povodí,  
přičemž  se  soustředí  na snížení  
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 a ochranu 
životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice porušuje zásadu subsidiarity. Podle této zásady se musí předpisy EU omezit 
na přeshraniční povodí, která vyžadují regulaci. Ochrana pobřeží se značně liší od ochrany 
proti zaplavení vnitrozemskými vodami. Při ochraně pobřeží nevychází vyhodnocení rizik z 
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pravděpodobnosti opakování povodně v daném počtu let, ale z určení hladiny vody podle 
pravidelně kontrolovaných měření na základě dohody pobřežních států. Směrnici proto nelze 
použít na ochranu pobřeží. Fráze „dílčí povodí“ a „úsek pobřeží“ by proto měly být 
vypuštěny.

Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 183
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 
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.

2. Členské  státy  zřídí  příslušné  úrovně 
ochrany, jednotlivě  pro  každé  povodí,  
dílčí povodí  nebo  úsek  pobřeží,  přičemž  
se  soustředí  na snížení pravděpodobnosti 
zaplavení a omezení možných následků 
zaplavení na lidské zdraví, životní prostředí 
a hospodářskou činnost, především pomocí 
nestavebních iniciativ a v případě potřeby 
snížení pravděpodobnosti záplav. Tato 
opatření musí zohlednit významná hlediska: 
hospodaření s vodou a půdou, územní 
plánování, využití území a ochranu 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Povodně jsou přirozené události v dynamice řek, které hrají významnou úlohu. Proto je nutné 
upozornit na význam využití převážně nestavebních opatření. To znamená, že riziko povodní 
je třeba snižovat pomocí snížení zranitelnosti. Pouze pokud budou tato opatření nedostatečná, 
mělo by omezování pravděpodobnosti povodní zahrnout stavební opatření.

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 184
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 
zaplavení a omezení možných následků 
zaplavení na lidské zdraví, životní prostředí 
a hospodářskou činnost a zohlední 
významná hlediska: hospodaření s vodou a 

2. Členské  státy  v úzké spolupráci s 
místními a regionálními orgány zřídí  
příslušné  úrovně ochrany, jednotlivě  pro  
každé  povodí,  dílčí povodí  nebo  úsek  
pobřeží,  přičemž  se  soustředí  na snížení  
pravděpodobnosti zaplavení a omezení 
možných následků zaplavení na lidské 
zdraví, životní prostředí a hospodářskou 
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půdou, územní plánování, využití území a 
ochranu životního prostředí.

činnost a zohlední významná hlediska: 
hospodaření s vodou a půdou, územní 
plánování, využití území a ochranu 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění co nejširší možné účasti místních orgánů, které jsou obvykle více informovány o 
potřebách řízení protipovodňových opatření.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 185
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 
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.

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

Or. en

Odůvodnění

Ochrana majetku je klíčovým prvkem protipovodňových opatření a měla by zde být uvedena.

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 186
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 
zaplavení a omezení možných následků 
zaplavení na lidské zdraví, životní prostředí 
a hospodářskou činnost a zohlední 

2. Členské  státy  zřídí  příslušné  úrovně 
řízení povodňových rizik, jednotlivě  pro  
každé  povodí,  dílčí povodí  nebo  úsek  
pobřeží,  přičemž  se  soustředí  na snížení  
pravděpodobnosti zaplavení a omezení 
možných následků zaplavení na lidské 
zdraví, životní prostředí a hospodářskou 



AM\610916CS.doc 73/105 PE 371.879v02-00
Externí překlad

CS

významná hlediska: hospodaření s vodou a 
půdou, územní plánování, využití území a 
ochranu životního prostředí.

činnost a zohlední významná hlediska: 
hospodaření s vodou a půdou, územní 
plánování, využití území a ochranu 
životního prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Termín „ochrana“ je příliš úzký, zatímco „řízení povodňových rizik“ znamená prevenci, 
ochranu a připravenost podle čl. 9 odst. 3.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 187
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 
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.

2. Členské  státy  zřídí  příslušné  úrovně 
ochrany, jednotlivě  pro  každé  povodí,  
dílčí povodí  nebo  úsek  pobřeží,  přičemž  
se  soustředí  na snížení  odhadovaných 
škod pro lidské zdraví, životní prostředí a 
hospodářskou činnost a případně zohlední 
významná hlediska: Daná opatření musí být 
prováděna s tím, že zohlední významná 
hlediska: hospodaření s vodou a půdou, 
územní plánování, využití území a ochranu 
životního prostředí.

Or. es

Odůvodnění

Někdy není možné snížit pravděpodobnost záplav. Proto by bylo realističtější, aby členské 
státy své úsilí zaměřily na omezování škod působených povodněmi.

Pozměňovací návrh, který předložili Gyula Hegyi a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 188
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 
zaplavení a omezení možných následků 

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



PE 371.879v02-00 74/105 AM\610916CS.doc
Externí překlad

CS

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.

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, jakož i náklady 
a přínosy. V případě společných povodí, 
dílčích povodí nebo úseků pobřeží budou 
členské státy při plnění výše uvedených 
povinnosti spolupracovat.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit, že případě společných povodí budou členské státy 
povinny při určování úrovní ochrany svou činnost koordinovat. Je to ochranné opatření 
důležité hlavně pro země po proudu vodního toku. Kromě toho by měl být rozsah podmínek 
zvažovaných při výše uvedeném postupu rozšířen o náklady a přínosy opatření. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 189
Čl. 9 odst. 2a (nový)

2a. Konkrétně vzhledem k tomu, že územní 
plánování měst je věcí každého členského 
státu a jeho regionálních a  místních 
správních orgánů, měly by vnitrostátní 
orgány ve svých plánech stanovit 
preventivní či nápravná opatření zajišťující 
řádné řízení měst a územní plánování 
ohrožených oblastí, mimo jiné dodržující 
specifické cíle environmentálního začlenění 
řek do center měst, provádění programů 
regenerace vodních a lesních zdrojů, 
ochrany řečišť nebo zvyšování veřejné 
informovanosti.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k četným případům povodní ve městech by měl být zařazen předešlý odstavec.
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Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 190
Čl. 9 odst. 3

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 úrovní 
prevence rizik a ochrany stanovených v 
souladu s odstavcem 2, a časový plán jejich 
provádění.  

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí.

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost  včetně předpovídání 
povodní a systémů včasného varování, 
přičemž  zohledňuje charakteristiky 
konkrétního povodí nebo dílčího povodí.

Plány zahrnují vyhodnocení 
environmentální a ekonomické účinnosti 
technických protipovodňových opatření i 
přirozeného potenciálu pro zadržení 
povodní v záplavových územích, která již 
existují nebo mají být obnovena. Plány 
podporují vhodné využití území a vhodné 
zemědělské a lesnické postupy v celé oblasti 
povodí.
Opatření pro řízení povodňových rizik 
mohou zahrnovat ustanovení o úhradě 
nákladů, aby hospodářské činnosti v 
oblastech ohrožených povodněmi platily 
náklady na protipovodňovou ochranu a 
pohotovostní služby i environmentální 
náklady a náklady na zdroje, a mohou 
stanovit povinnost osob žijících v oblastech 
ohrožených povodněmi přijmout podle 
jejich možností nejlepší ochranná opatření 
k omezení škod.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 191
Čl. 9 odst. 3 pododst. 1

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

provádějí na základě integrovaného 
přístupu, s přihlédnutím k dalším 
potenciálně užitečným nástrojům, právním 
předpisům nebo programům. Zahrnou 
opatření, jejichž cílem je dosáhnout úrovní 
ochrany stanovených v souladu s odstavcem 
2.

Or. es

Odůvodnění

Celá směrnice, a zejména prováděcí opatření k plánům řízení, by měla být založena na 
integrovaném řízení rizik, jehož cílem je koordinace cílů, metod a technik, které jsou 
základem jednotlivých nástrojů Společenství a nástrojů vnitrostátních. Jedním ze způsobů, jak 
toho dosáhnout, by bylo využití dat shromážděných systémem INSPIRE nebo GEO (skupina 
pro satelitní pozorování Země).

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 192
Čl. 9 odst. 3 pododst. 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, která pracují s přirozenými 
procesy jako je údržba nebo obnova 
záplavových území, aby se opět uvolnil 
prostor řekám ve všech případech, kdy to je 
možné, a která podporují vhodné využívání 
území, zemědělské a lesnické postupy v 
celém povodí.

Or. en

OdůvodněníNerozvinuté oblasti, které mohou být přirozeně zaplaveny (např. záplavová 
území), plní cennou funkci zadržování vody a měly by být součástí plánů protipovodňových 
opatření.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 193
Čl. 9 odst. 3 pododst. 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, a způsoby a 
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prostředky, kterými bude monitorováno 
provádění těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu stejných autorů k čl. 9 odst. 1. 

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 194
Čl. 9 odst. 3 pododst. 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, a způsoby a 
prostředky, kterými bude monitorován 
pokrok v provádění těchto opatření. 
Opatření pro řízení povodňových rizik musí 
být zásadně nákladově efektivní a musí být 
omezena na opatření se společensky 
přijatelnými náklady.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné do této směrnice zavést zásady nákladové efektivity a opatření se sociálně 
přijatelnými náklady. Tyto zásady jsou pro všechny členské státy zjevné při řešení jejich 
vnitrostátních problémů povodňových rizik, ale nejsou vždy uplatňovány na přeshraniční 
problémy povodňových rizik. První zásada nákladové efektivity je obsažena i ve směrnici 
2000/60/ES. Obě zásady společně tvoří základ využití a rozvoje analýz sociálních nákladů a 
přínosů. To, že jsou uvedeny jako zásady a nikoli jako povinnosti, zajišťuje možnost výjimky, 
pokud je odůvodněna nebo se týká opatření s nerelevantními účinky.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 195
Čl. 9 odst. 3 pododst. 1

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

3. Plány řízení povodňových rizik zahrnou 
opatření, která
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odstavcem 2.
a) pracují s přirozenými procesy jako je 
údržba nebo obnova záplavových území, 
aby se opět uvolnil prostor řekám ve všech 
případech, kdy to je možné, a která 
podporují vhodné využívání území, 
zemědělské a lesnické postupy v celém 
povodí.
b) zajišťují realizovatelné ekologické a 
finanční řízení povodňových rizik s 
přihlédnutím k návratnosti nákladů na 
protipovodňové služby od uživatelů, včetně 
jejich environmentálních nákladů;
c) přispívají k protipovodňovým opatřením 
v regionech po i proti proudu vodního toku 
nebo alespoň neovlivňují povodňová rizika 
tak, aby regionům po nebo proti proudu 
vodního toku vznikaly neúměrné náklady 
na dosažení vhodné úrovně prevence rizik a 
ochrany;
d) berou v úvahu účinnost stávajících 
umělých protipovodňových infrastruktur 
včetně jejich ekonomické a 
environmentální účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

a) Nerozvinuté oblasti, které mohou být přirozeně zaplaveny (např. záplavová území) a 
mohou plnit cennou funkci zadržování vody, by mohly být předmětem rozvoje a výstavby, 
pokud by nebyly uvedeny v mapách povodňových rizik a plánech protipovodňových opatření. 
Pak by se jejich důležitá funkce omezování povodňových rizik ztratila nebo snížila a majetek 
nově vybudovaný v těchto oblastech by byl ohrožen. Proto je důležité, aby pro tyto oblasti 
platilo ustanovení o „nezhoršování“, aby se rizika nezvyšovala. Je tedy nutné, aby tyto oblasti 
a funkce, kterou plní, byly zahrnuty / zohledněny v příslušných mapách povodňových rizik a 
plánech protipovodňových opatření, které mají být podle této směrnice vypracovány.

b)-c) Opatření pro řízení povodňových rizik jsou důležitou službou pro občany a podniky a 
jejich náklady musí být uhrazeny, aby bylo dosaženo dlouhodobých společenských výhod. V 
oblastech s pravděpodobným výskytem povodní musí rozvoj nových činností člověka nést 
náklady těchto opatření i následné environmentální náklady a náklady na zdroje plynoucí z 
jejich dopadů po celé délce vodního toku. Úroveň návratnosti nákladů a to, kdo tyto náklady 
ponese, je nutno určit na vnitrostátní úrovni, ale transparentně.

d) Tradiční strategie řízení povodňových rizik vycházející většinou z technických infrastruktur 
z velké části nezajistily dlouhodobou bezpečnost, kterou slibovaly, a měly negativní dopad na 
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vodní prostředí. Jejich účinnost je třeba důkladně posoudit, pokud mají být povodňová rizika 
řízena řádně.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 196
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí.

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  reakci v 
mimořádných situacích a obnovu, přičemž  
zohledňuje charakteristiky konkrétního 
povodí nebo dílčího povodí.

Or. en

Odůvodnění

Plán řízení povodňových rizik by měl řešit i opatření pro reakci v mimořádných situacích (= 
provádění vhodných plánů reakce v mimořádných situacích a koordinované reakce civilní 
ochrany na povodně) a obnovu (= pomoc při co nejrychlejším návratu k obvyklým 
podmínkám, zmírnění sociálních i hospodářských dopadů na lidi, majetek a životní prostředí).

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 197
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí.

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí. Plán řízení povodňových 
rizik by měl zahrnovat i vyhodnocení 
záchranných opatření a opatření obnovy.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli se plány řízení povodňových rizik zaměřují zejména na prevenci, ochranu a 
připravenost, mohlo by podrobné vyhodnocení operací na záchranu a obnovu pomoci při 
rozšiřování znalostí o nákladech při nedostatku preventivních opatření.
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Pozměňovací návrh, který předložil Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 198
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí.

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  minimalizaci a 
záchranu, přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí.

Or. pt

Odůvodnění

Je nezbytné již na počátku stanovit opatření pro minimalizaci a záchranu, aby byl zajištěn 
úspěch plánu po povodni.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 199
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí.

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  reakci v 
mimořádných situacích a obnovu, přičemž  
zohledňuje charakteristiky konkrétního 
povodí nebo dílčího povodí.

Or. en

Odůvodnění

Plány řízení povodňových rizik by měly řešit i opatření pro reakci v mimořádných situacích 
(= provádění vhodných plánů reakce v mimořádných situacích a koordinované reakce civilní 
ochrany na povodně) a obnovu (= pomoc při co nejrychlejším návratu k obvyklým 
podmínkám, zmírnění sociálních i hospodářských dopadů na lidi, majetek a životní prostředí). 
Žádný systém protipovodňové ochrany se nemůže vyhnout selhání, zejména s přihlédnutím k 
nepředvídatelným účinkům změny klimatu. Musíme být připraveni na selhání a opatření pro 
reakci v mimořádných situacích a obnovu musí být součástí  plánu řízení povodňových rizik.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 200
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí. 

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost  a opatření pro 
minimalizaci dopadu záplav, přičemž  
zohledňuje charakteristiky konkrétního 
povodí nebo dílčího povodí.

Or. pl

Odůvodnění

Minimalizaci dopadu všech přírodních katastrof včetně povodní upravuje dokument EU 
„Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události“ (KOM (2005) 
0113  - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006). Je důležitý pro omezení ztrát a 
návrat životního prostředí, hospodářství a infrastruktury do stavu, ve kterém byly před 
povodní.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 201
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  přičemž  zohledňuje 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí.

Plán  řízení povodňových rizik se zabývá 
všemi etapami cyklu řízení povodňových 
rizik  a  soustřeďuje  se  na prevenci,  
ochranu,  připravenost,  reakci v 
mimořádných situacích a obnovu, přičemž  
zohledňuje charakteristiky konkrétního 
povodí nebo dílčího povodí.

Or. en

Odůvodnění

Plán řízení povodňových rizik by měl řešit i opatření pro reakci v mimořádných situacích (= 
provádění vhodných plánů reakce v mimořádných situacích a koordinované reakce civilní 
ochrany na povodně) a obnovu (= pomoc při co nejrychlejším návratu k obvyklým 
podmínkám, zmírnění sociálních i hospodářských dopadů na lidi, majetek a životní prostředí). 
Žádný systém protipovodňové ochrany se nemůže vyhnout selhání, zejména s přihlédnutím k 
nepředvídatelným účinkům změny klimatu. Musíme být připraveni na selhání a opatření pro 
reakci v mimořádných situacích a obnovu musí být součástí  plánu řízení povodňových rizik.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 202
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2a (nový)

Členské státy zajistí, aby řeka mohla co 
nejvíce dodržet svůj přirozený tok. Pokud 
přirozený tok nelze dodržet, členské státy 
zajistí, aby řeka na jejich území získala 
oblasti, které nahradí oblasti ztracené.

Or. nl

Odůvodnění

Formulace zásady neodklánění toku.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 203
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2a (nový)

Plány řízení povodňových rizik upřednostní 
opatření, která 
a) pracují s přirozenými procesy jako je 
údržba nebo obnova záplavových území, 
aby se opět uvolnil prostor řekám ve všech 
případech, kdy to je možné, a která 
podporují vhodné využívání území, 
zemědělské a lesnické postupy v celém 
povodí.
c) přispívají k protipovodňovým opatřením 
v regionech po i proti proudu vodního toku 
nebo alespoň neovlivňují povodňová rizika 
tak, aby regionům po nebo proti proudu 
vodního toku vznikaly neúměrné náklady 
na dosažení vhodné úrovně prevence rizik a 
ochrany;
d) berou v úvahu účinnost stávající umělé 
protipovodňové infrastruktury včetně jejich 
ekonomické a environmentální účinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Funkce zadržování vody u nerozvinutých oblastí, například lesů, je cenná pro zmírňování 
povodňových rizik a je třeba ji při přípravě plánů řízení povodňových rizik uvážit – zejména z 
toho důvodu, že tradiční protipovodňové strategie, většinou založené na technických 
infrastrukturách, jsou často neúčinné a mohou působit vážné problémy v oblastech ležících po 
proudu řeky.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 204
Čl. 9 odst. 3 pododst. 2a (nový)

Plány řízení povodňových rizik zahrnují 
opatření, která předcházejí náhodnému 
znečištění z technických zařízení, jak 
jeuvádí příloha I směrnice Rady 96/61/ES a 
upravuje směrnice Rady 96/82/ES, v 
důsledku zaplavení.

Or. en

Odůvodnění

Protože po povodních často následuje nahodilé znečištění životního prostředí způsobené 
průmyslovými, zemědělskými a jinými zařízeními v dotčené oblasti, měly by plány řízení 
povodňových rizik zohledňovat pravděpodobné zdroje znečištění. Nástrojem pro určení 
zařízení s potenciálním rizikem jsou klasifikace výše uvedených směrnic Seveso II a IPPC. 

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 205
Čl. 9 odst. 3a (nový)

3a. Opatření pro řízení povodňových rizik, 
zejména opatření související s budováním 
infrastruktur, by měla podléhat 
důkladnému a transparentnímu
ekonomickému a environmentálnímu 
oceňování, které by zajistilo jejich 
dlouhodobou realizovatelnost pro občany a 
podniky, s ohledem na zásadu návratnosti 
nákladů, včetně nákladů 
environmentálních a nákladů na zdroje.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 206
Čl. 9 odst. 3a (nový)

3a. Plány řízení rizik řeší koordinaci mezi 
různými správními orgány s odpovědností
související s povodněmi (úřady pro vodu, 
územní plánování, rozvoj měst a civilní 
ochranu).

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné v plánech řízení stanovit koordinaci různých úřadů, jmenovitě s orgány civilní 
ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložil Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 207
Čl. 9 odst. 4

4. Opatření řízení povodňových rizik 
učiněná v jednom členském státě nesmějí 
zvýšit povodňová rizika v sousedních 
zemích.

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Mělo by větší smysl, kdyby byl tento odstavec v článku upravujícím mezinárodně regulovaná 
opatření pro řízení povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 208
Čl. 9 odst. 4

4. Opatření řízení povodňových rizik 
učiněná v jednom členském státě nesmějí 
zvýšit povodňová rizika v sousedních 
zemích.

4. Vzhledem k zásadě solidarity by opatření 
v oblastech po nebo proti proudu vodního 
toku měla být ve vhodných případech 
považována za součást plánů řízení 
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povodňových rizik. Opatření řízení 
povodňových rizik nebo jakákoli jiná 
opatření učiněná v jednom členském státě 
nesmějí zvýšit povodňová rizika v 
sousedních zemích.  

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 209
Čl. 9 odst. 4

4. Opatření řízení povodňových rizik 
učiněná v jednom členském státě nesmějí 
zvýšit povodňová rizika v sousedních
zemích.

4. Opatření řízení povodňových rizik 
učiněná v jednom členském státě nesmějí ze 
zásadyzvýšit povodňová rizika v jiných 
zemích po nebo proti proudu vodního toku, 
které sdílejí stejné povodí nebo dílčí povodí.

Or. en

Odůvodnění

Článek by měl být přeformulován tak, aby ustanovení uváděl jako zásadu, aby se předešlo 
možnému porušování postupů u velmi malých a nevýznamných negativních přeshraničních 
účinků a aby se předešlo tomu, že nebude možné vyrovnání dohodnuté mezi sousedními 
zeměmi u negativních přeshraničních účinků vyplývajících z určitých opatření. Musí existovat 
společný výklad toho, jak budou členské státy se společným povodím vyhodnocovat 
přeshraniční účinky.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 210
Čl. 9 odst. 4a (nový)

4a. V případě, že členské státy mají 
(mezinárodně dohodnuté) plány řízení, 
které jsou vhodné pro dosažení cílů 
stanovených v článku 1 a čl. 9 odst. 2, 
nemusí vypracovávat nové plány podle 
kapitoly IV směrnice.

Or. de
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Odůvodnění

Pro mnoho mezinárodních vod již existují dohodnuté plány protipovodňových opatření, které 
splňují cíle stanovené ve směrnici. Musí být umožněno, aby tyto existující plány zůstaly v 
platnosti a byly osvobozeny od formálních ustanovení směrnice.  

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 211
Čl. 9 odst. 4a (nový)

4a. Plány řízení povodňových rizik zahrnou 
specifická opatření, která
a) pracují s přirozenými procesy jako je 
údržba nebo obnova záplavových území, 
aby se opět uvolnil prostor řekám ve všech 
případech, kdy to je možné, a která 
podporují vhodné využívání území, 
zemědělské a lesnické postupy v celém 
povodí.
c) přispívají k protipovodňovým opatřením 
v regionech po i proti proudu vodního toku 
nebo alespoň neovlivňují povodňová rizika 
tak, aby regionům po nebo proti proudu 
vodního toku vznikaly neúměrné náklady 
na dosažení vhodné úrovně prevence rizik a 
ochrany;
d) berou v úvahu účinnost stávající umělé 
protipovodňové infrastruktury včetně jejich 
ekonomické a environmentální účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zdůrazněn význam záplavových území a jejich funkce, stejně jako náklady na 
protipovodňová opatření a infrastrukturu.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 212
Čl. 9 odst. 4a (nový)

4a. V případě, že členský stát hodlá značně 
změnit prováděcí opatření nebo prováděcí 
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harmonogram v průběhu lhůty pro 
přezkum předpokládané v čl. 11 odst. 2, 
přijmou členské státy vhodná opatření, aby 
zajistily koordinaci s jinými členskými státy   
v rámci mezinárodního povodí, a 
informovanost a účast veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 213
Čl. 10 odst. 2

2. Členské  státy  Komisi  předloží  dílčí  
zprávu,  v níž  popíšou  pokrok  v provádění 
naplánovaných opatření za tři roky po 
zveřejnění každého plánu řízení 
povodňových rizik nebo jeho aktualizace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nyní obsaženo v čl. 9 odst. 3. Viz rovněž pozměňovací návrh stejných 
autorů k uvedenému odstavci.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 214
Čl. 11 odst. 2

2. Plán nebo plány  řízení povodňových rizik 
se přezkoumají a aktualizují nejpozději v 
roce 2021 a každých šest let poté.

2. Plán nebo plány  řízení povodňových rizik 
se přezkoumají a aktualizují nejpozději v 
roce 2021 a každých 10 let poté.

Or. de

Odůvodnění

Vypracování a vyhodnocení map rizik a plánů řízení je velmi nákladné. Přezkum přijatých 
opatření by proto měl být v souladu s intervalem opakování podle čl. 7 odst. 2 pro povodně s 
velmi vysokou pravděpodobností. Takové prodloužení lhůty přezkumu je vhodné i s ohledem 
na proporcionalitu.
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle a Lutz Goepel

Pozměňovací návrh 215
Čl. 12 odst. 1

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Členské státy si v tomto případě ponechávají pravomoci podle zásady subsidiarity, protože 
jde o oblasti povodí, které leží zcela na jejich vnitrostátním území. 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 216
Článek 12

Nadnárodní spolupráce
1. Členské  státy  zajistí,  že  se  pro  oblasti  
povodí,  které  leží  zcela  na jejich  území, 
vypracuje pouze jediný a jednotný plán 
řízení povodňových rizik.
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 s cílem vypracování 
jediného a jednotného mezinárodního plánu 
řízení povodňových rizik nebo souboru 
plánů řízení povodňových rizik 
koordinovaného na úrovni mezinárodní 
oblasti povodí, v nejvhodnějším měřítku.

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   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.

3. V případě mezinárodní oblasti povodí 
přesahující hranice Společenství, pokud se 
nevypracovává jediný  a  jednotný  
mezinárodní  plán   řízení  povodňových  

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

rizik nebo soubor plánů řízení povodňových 
rizik koordinovaný na úrovni mezinárodní 
oblasti povodí, v nejvhodnějším měřítku; 
pokud to není možné, vypracují   členské  
státy plány   řízení povodňových rizik, které 
se vztahují alespoň na ty části mezinárodní 
oblasti povodí, jež leží na území dotyčných 
členských států.

3a. Pokud členský stát zjistí problém, který 
má dopad na řízení povodňových rizik jeho 
vodních toků, ale který daný členský stát 
nemůže vyřešit, může problém ohlásit 
Komisi a dalšímu dotčenému členskému 
státu a podat doporučení k jeho řešení.
Komise na zprávu s doporučením členských 
států odpoví do šesti měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla stanovit rámec pro přeshraniční spolupráci. Povodňová rizika by měly řešit 
nejefektivnější struktury v rámci mezinárodního povodí a vnitrostátní a regionální orgány. 
Přidaná hodnota EU spočívá v přeshraničním aspektu, proto by se směrnice měla zabývat 
pouze těmito druhy otázek.

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 217
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 s cílem vypracování 
jednoho či více mezinárodních plánů řízení 
povodňových rizik.

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

Or. en
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Odůvodnění

Při koordinaci svých plánů řízení povodňových rizik by měly mít členské státy možnost zvolit 
si nejúčinnější opatření. Proto by mělo být možné vypracovat i více než jeden plán řízení 
povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 218
Čl. 12 odst. 2 pododst. 1

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 s cílem vypracování 
jediného a jednotného soudržného 
mezinárodního plánu řízení povodňových 
rizik.

Or. pl

Odůvodnění

K vypracování komplexního mezinárodního plánu řízení povodňových rizik a v případě 
mimořádné události k provádění stejnorodých koordinovaných postupů ve spojení s prevencí, 
ochranou, připraveností a opatřeními pro minimalizaci dopadu povodní jsou nutná 
synchronizovaná a soudržná opatření.  

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 219
Čl. 12 odst. 2 pododst. 2

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   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. Při vypracování 
takových plánů stát konzultuje členské státy 
v mezinárodním povodí, podává zprávy o 
názorech těchto členských států a přihlíží k 
dopadu svých plánů na sousední členské 
státy.  

Or. nl
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Odůvodnění

Konzultace musí probíhat v každém případě, i pokud neexistuje společný plán. 

Pozměňovací návrh, který předložili Gyula Hegyi a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 220
Čl. 12 odst. 2 pododst. 2

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   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, a zajistí 
koordinaci strategie řízení povodňových 
rizik mezi členskými státy ve společné 
oblasti mezinárodního povodí.

Or. en

Odůvodnění

I v případě, že není možná koordinace jednoho jednotného plánu mezi členskými státy, mělo 
by přesto docházet alespoň ke koordinaci strategií řízení povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložili Gyula Hegyi a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 221
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 na ty části mezinárodní oblasti 
povodí, jež leží na území dotyčných 
členských států

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 na ty části mezinárodní oblasti 
povodí, jež leží na území dotyčných 
členských států, v souladu s odstavcem 2.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité formou odkazu na odstavec 2 stejného článku vyjasnit, že členské státy koordinují 
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činnost tak, aby vypracovaly jeden plán pro své vlastní úseky oblasti mezinárodního povodí i 
v případě, že jednání s ostatními státy, které nejsou členy EU, nevyústí v jednotný plán řízení 
povodňových rizik.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 222
Čl. 13 odst. 1

1. 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  úzce  koordinuje  
s přezkoumáními  stanovenými  v čl. 5 odst. 
2  směrnice 2000/60/ES a pokud je to 
nutné, se do nich vhodně začlení.

Or. de

Odůvodnění

Cílem by měla být vzájemná výměna plánů pro účely informovanosti. Jakékoli další 
propojování by bylo kontraproduktivní. Oba plánovací procesy by se jen vzájemně rušily 
vzhledem k tomu, že mají odlišné cíle a situace jejich účastníků a zainteresovaných subjektů 
jsou odlišné. Nepochybně by bylo užitečné využít součinnost na základě postupů týkajících se 
plánů řízení podle Rámcové směrnice o vodě. To však znamená pouze společný základ 
výkaznictví.  Proto pozměňovací návrh představuje požadované minimum. 

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 223
Čl. 13 odst. 1

1. 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 úzce  koordinuje  s 
přezkoumáními stanovenými  v čl. 5 odst. 2  
směrnice 2000/60/ES a začlení se do nich.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se předcházet paralelnímu řízení povodňových rizik a plánování povodí podle 
Rámcové směrnice o vodě, aby se omezila byrokracie a dvojí výkaznictví. Je to zásadní krok 
směrem k „lepší regulaci“.
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Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 224
Čl. 13 odst. 1 a 2

1. 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 úzce  koordinuje  s 
přezkoumáními stanovenými  v čl. 5 odst. 2  
směrnice 2000/60/ES a případně se do nich 
začlení.

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10  této  směrnice se  úzce  
koordinuje  s přezkoumáními  stanovenými  
v čl. 13 odst. 7  směrnice 2000/60/ES a v 
případě, že se to považuje za vhodné, se do 
nich začlení.

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 této směrnice se úzce  koordinuje  
s přezkoumáními stanovenými  v čl. 13 
odst. 7  směrnice 2000/60/ES a případně se 
do nich začlení.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být vždy prováděna koordinace se směrnicí 2000/60/ES. Integrace by však měla 
zůstat pouze možností. Členské státy se mohou rozhodnout i pro svůj samostatný plán.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 225
Čl. 13 odst. 1 a 2

1. 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  od data vstupu 
této směrnice v platnost úzce  koordinuje  s 
přezkoumáními stanovenými  v čl. 5 odst. 2  
směrnice 2000/60/ES a začlení se do nich.

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 této  směrnice se  úzce  
koordinuje  s přezkoumáními  stanovenými  
v čl. 13 odst. 7 směrnice 2000/60/ES a v 
případě, že se to považuje za vhodné, se do 
nich začlení.

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10  se  od data vstupu této směrnice 
v platnost úzce  koordinuje  s 
přezkoumáními stanovenými  v čl. 13 odst. 
7  směrnice 2000/60/ES a začlení se do nich.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 226
Čl. 13 odst. 2

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 této směrnice se úzce koordinuje  
s přezkoumáními  stanovenými  v čl. 13 
odst. 7 směrnice 2000/60/ES a v případě, že 
se to považuje za vhodné, se do nich začlení.

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 se úzce  koordinuje  s 
přezkoumáními stanovenými  v čl. 13 odst. 
7  směrnice 2000/60/ES a začlení se do nich.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se předcházet paralelnímu řízení povodňových rizik a plánování povodí podle 
Rámcové směrnice o vodě, aby se omezila byrokracie a dvojí výkaznictví. Je to zásadní krok 
směrem k „lepší regulaci“.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 227
Čl. 13 odst. 2

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 této směrnice se úzce koordinuje s 
přezkoumáními stanovenými v čl. 13 odst. 7 
směrnice 2000/60/ES a v případě, že se to 
považuje za vhodné, se do nich začlení.

Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 se úzce  koordinuje  s 
přezkoumáními stanovenými  v čl. 13 odst. 
7  směrnice 2000/60/ES a začlení se do nich.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se předcházet paralelnímu řízení povodňových rizik a plánování povodí podle 
Rámcové směrnice o vodě, aby se omezila byrokracie a dvojí výkaznictví. Je to zásadní krok 
směrem k „lepší regulaci“.
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Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 228
Čl. 13 odst. 2

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 této směrnice se úzce koordinuje s 
přezkoumáními stanovenými  v čl. 13 odst. 
7 směrnice 2000/60/ES a v případě, že se to 
považuje za vhodné, se do nich začlení.

2. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 10 této  směrnice  se  v případě 
potřeby úzce  koordinuje  s přezkoumáními  
stanovenými  v čl. 13 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES a případně se do nich začlení.

Or. de

Odůvodnění

Cílem by měla být vzájemná výměna plánů pro účely informovanosti. Jakékoli další 
propojování by bylo kontraproduktivní. Oba plánovací procesy by se jen vzájemně rušily 
vzhledem k tomu, že mají odlišné cíle a situace jejich účastníků a zainteresovaných subjektů 
jsou odlišné. Nepochybně by bylo užitečné využít součinnost na základě postupů týkajících se 
plánů řízení podle Rámcové směrnice o vodě. To však znamená pouze společný základ 
výkaznictví.  Proto pozměňovací návrh představuje požadované minimum.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 229
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy zajistí, že se aktivní 
zapojení všech zúčastněných stran podle 
článku 14 této směrnice koordinuje s 
aktivním zapojením všech zúčastněných 
stran podle článku 14 směrnice 2000/60/ES.

3. Členské státy dle potřeby zajistí, že se 
aktivní zapojení všech zúčastněných stran 
podle článku 14 této směrnice koordinuje s 
aktivním zapojením všech zúčastněných 
stran podle článku 14 směrnice 2000/60/ES.

Or. de

Odůvodnění

Cílem by měla být vzájemná výměna plánů pro účely informovanosti. Jakékoli další 
propojování by bylo kontraproduktivní. Oba plánovací procesy by se jen vzájemně rušily 
vzhledem k tomu, že mají odlišné cíle a situace jejich účastníků a zainteresovaných subjektů 
jsou odlišné. Nepochybně by bylo užitečné využít součinnost na základě postupů týkajících se 
plánů řízení podle Rámcové směrnice o vodě. To však znamená pouze společný základ 
výkaznictví.  Proto pozměňovací návrh představuje požadované minimum.
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Pozměňovací návrh, který předložil Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 230
Čl. 12 odst. 3a (nový)

3a. Opatření řízení povodňových rizik 
učiněná v jednom členském státě nesmějí 
zvýšit povodňová rizika v sousedních 
zemích.

Or. pt

Odůvodnění

Tento odstavec se více týká oblastí mezinárodních povodí. Opatření přijatá členskými státy 
nesmějí poškozovat sousední země. Sdílení povodí by mělo znamenat společný postup pro 
zajištění společné strategie.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 231
Čl. 13 odst. 3a (nový) 

3a. Členské státy integrují požadavky na 
trvale udržitelné řízení povodňových rizik 
do definování a provádění všech ostatních 
příslušných politik.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 232
Čl. 14 odst. 1

1. Členské státy předběžná vyhodnocení 
povodňových rizik, mapy povodňových rizik 
a plány řízení povodňových rizik zpřístupní 
veřejnosti.

1. Členské státy předběžná vyhodnocení 
povodňových rizik, mapy povodňových rizik 
a plány řízení povodňových rizik zpřístupní 
veřejnosti v souladu s Aarhuskou úmluvou.

Or. pl

Odůvodnění

Uplatnění Aarhuské úmluvy na instituce a orgány Společenství a následně na občany EU 
zajistí přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodovacím procesu a přístup ke 
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spravedlnosti ve věcech životního prostředí, včetně záležitostí souvisejících s povodněmi a 
jejich dopadem.

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 233
Čl. 14 odst. 2

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

2. Členské státy zajistí aktivní zapojení 
všech zúčastněných stran při vypracovávání, 
přezkoumání a aktualizaci plánů řízení 
povodňových rizik uvedených v kapitole IV, 
se zohledněním všech již existujících 
konzultativních a řídících struktur.

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo vzniku zbytečných nových struktur a byrokracie, měly by aktivní úlohu ve 
vyhodnocování povodňových rizik, přípravě map povodňových rizik a plánů řízení 
povodňových rizik získat již existující poradní a správní struktury.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 234
Čl. 14 odst. 2 pododst. 1a (nový)

Na požádání lze zpřístupnit podkladové 
dokumenty a údaje použité při přípravě 
návrhů map povodňových rizik a návrhů 
plánů řízení povodňových rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 235
Čl. 14 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy informují a aktivně 
zapojují veřejnost, aby zajistily vysokou 
úroveň připravenosti v rámci plánů řízení 
povodňových rizik v zájmu minimalizace 
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škodlivých následků povodní.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho negativních důsledků povodní lze minimalizovat, pokud si bude společnost vědoma 
rizik a bude připravena reagovat na povodně koordinovaně.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 236
Čl. 14 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy informují a aktivně 
zapojují veřejnost, aby zajistily vysokou 
úroveň připravenosti v rámci plánů řízení 
povodňových rizik v zájmu minimalizace 
škodlivých následků povodní.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho negativních důsledků povodní lze minimalizovat, pokud si bude společnost vědoma 
rizik a bude připravena reagovat na povodně koordinovaně.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 237
Čl. 14 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy informují a aktivně 
zapojují veřejnost, aby zajistily vysokou 
úroveň připravenosti v rámci plánů řízení 
povodňových rizik v zájmu minimalizace 
škodlivých následků povodní.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho negativních důsledků povodní lze minimalizovat, pokud si bude společnost vědoma 
rizik a bude připravena reagovat na povodně koordinovaně.
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Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 238
Článek 16a (nový)

Článek 16a 
1. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nebudou provádět předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik uvedené v článku 4 u 
těch povodí a úseků pobřeží, u kterých bylo 
do [datum vstupu v platnost] zjištěno, že 
existuje potenciální významné riziko 
povodně nebo důvodný předpoklad tohoto 
rizika v takové míře, že oblast musí být 
určena jako oblast uvedená v čl. 5 odst. 1 
písm. b).
2. Členské státy se mohou do [datum vstupu 
v platnost] rozhodnout, že použijí aktuální
mapy povodňových rizik, pokud splňují cíl 
map uvedený v článku 7.
3. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nebudou připravovat plány řízení 
povodňových rizik uvedené v článku 9, 
pokud jsou aktuální plány k [datum vstupu 
v platnost] vhodné pro dosažení cílů 
stanovených v čl. 1 a 9.
4. Členské státy informují Komisi o svých 
rozhodnutích v souladu s odst. 1, 2 a 3 výše 
ve lhůtách stanovených v čl. 5 odst. 3, čl. 8 
odst. 1 a čl. 11 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Nový článek 16a shrnuje pravidla uznávání předchozí práce členských států, aby taková 
práce mohla být uznána i v případě, že nesplňuje přesné znění směrnice, ale dosahuje cílů 
jejích opatření. Pro mnoho mezinárodních vod již existují harmonizované plány 
protipovodňových opatření, které splňují cíle stanovené ve směrnici. Musí být umožněno, aby 
tyto existující plány zůstaly v platnosti a byly osvobozeny od formálních ustanovení směrnice.  

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 239
Článek 17
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Členské státy Komisi předloží předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik, mapy 
povodňových rizik a plány řízení 
povodňových rizik do tří měsíců po jejich 
dokončení.

Členské státy Komisi předloží předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik, mapy 
povodňových rizik a plány řízení 
povodňových rizik, včetně přeshraničních 
povodňových rizik, do tří měsíců po jejich 
dokončení.

Or. el

Odůvodnění

Musí existovat výslovné ustanovení o začlenění přeshraničních rizik, která mohou vznikat u 
sousedních členských států i států, které nejsou členy Unie.

Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 240
Příloha oddíl A bod 2

2. mapy povodňových rizik připravené podle 
kapitoly III a závěry, které lze z těchto map 
vyvodit;

2. mapy povodňových rizik připravené podle 
kapitoly III a závěry, které lze z těchto map 
vyvodit, definující různé úrovně rizik v 
souladu s článkem 7;

Or. es

Odůvodnění

Vyjasnění, které má pouze umožnit rozsah rizik stanovený v textu návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 241
Příloha oddíl A bod 2

2. mapy povodňových rizik připravené podle 
kapitoly III a závěry, které lze z těchto map 
vyvodit;

2. mapy povodňových rizik připravené podle 
kapitoly III a závěry, které lze z těchto map 
vyvodit; popis možných alternativních 
prostředků pro kontrolu povodňových vln; 

Or. pl

Odůvodnění

Vedle map povodňových rizik je důležitá i znalost krajiny a umístění hydrologických zařízení 
včetně povodňových valů a hustě obydlených oblastí, kulturních památek, ekosystémů, 
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hospodářských staveb a infrastruktury. 

Řízení povodňových vln je obtížné, ale lze racionálně rozhodovat o rozbití povodňových hrází 
a směrování povodňové vlny do neobydlených oblastí (známém jako „odklon povodně“) pro 
minimalizaci rozsahu a dopadu záplav. 

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 242
Příloha oddíl A bod 3

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 243
Příloha oddíl A bod 3a (nový)

3a. určení všech významných politik a 
finančních mechanismů, které je nutno 
začlenit pro zajištění trvale udržitelného 
řízení povodňových rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 244
Příloha oddíl A bod 3b (nový)

3b. vyhodnocení dopadu politických 
možností na ekologický stav dotčených 
vodních útvarů i jejich ekonomických 
důsledků včetně úplných 
environmentálních nákladů a nákladů na 
zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 245
Příloha oddíl 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 opatření požadovaných k dosažení 
příslušných úrovní ochrany;

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení efektivity by neměly být uváděny zbytečné popisy.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 246
Příloha oddíl 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 opatření požadovaných k dosažení 
příslušných úrovní prevence rizika a  
ochrany, včetně opatření učiněných v 
souladu s článkem 9, opatření, která mají 
být začleněna a nahlášena v rámci 
„Programu opatření“, který je součástí 
plánů řízení povodí podle směrnice 
2000/60/ES, opatření pro návratnost 
nákladů a opatření spojených s povodněmi, 
učiněných podle jiných aktů Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 247
Příloha oddíl A bod 4a (nový)

4a. stanovení priorit opatření, která 
podporují prevenci škod na základě cílů 
„nezhoršování“ nebo „dobrého 
ekologického, chemického a 
kvantitativního stavu”stanovených ve 
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směrnici 2000/60/ES, například:
- ochrana mokřadů a záplavových území,
- obnova poškozených mokřadů a 
záplavových území (včetně říčních 
meandrů), zvláště těch, které znovu propojí 
řeky a jejich záplavová území,
- odstranění zastaralých umělých 
protipovodňových infrastruktur z řek,
- prevence dalších staveb (infrastruktury, 
bydlení atd.) v záplavových územích,
- podpora postupů trvale udržitelného 
využívání území v povodí pro zlepšení 
přirozeného zadržování vody a doplňování 
spodních vod,
- předchozí povolení nebo registrace 
činností v záplavových územích;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 248
Příloha oddíl A bod 4b (nový)

4b. vyhodnocení přímého nebo nepřímého 
dopadu opatření pro řízení povodňových 
rizik na chemické složení spodních vod;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 249
Příloha oddíl A bod 4c (nový)

4c. popis účasti všech příslušných orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 250
Příloha oddíl A bod 6

6. popis koordinačního postupu v rámci 
všech mezinárodních oblastí povodí a 
koordinačního postupu se směrnicí 
2000/60/ES a seznam příslušných orgánů.

6. popis koordinačního postupu v rámci 
všech mezinárodních oblastí povodí a 
koordinačního postupu se směrnicí 
2000/60/ES a jinými směrnicemi, 
opatřeními nebo programy, které se týkají 
vyhodnocování a řízení rizik působených 
přírodními činiteli a činností člověka, a 
seznam příslušných orgánů.

Or. es

Odůvodnění

Celá směrnice, a zejména prováděcí opatření k plánům řízení, by měla být založena na 
integrovaném řízení rizik, jehož cílem je koordinace cílů, metod a technik, které jsou 
základem jednotlivých nástrojů Společenství a nástrojů vnitrostátních.

Pozměňovací návrh, který předložil Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 251
Příloha oddíl A bod 6

6. popis koordinačního postupu v rámci 
všech mezinárodních oblastí povodí a 
koordinačního postupu se směrnicí 
2000/60/ES a seznam příslušných orgánů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES se zabývá řízením jakosti vody, a proto není vždy přímo spojena s 
otázkami řízení většího množství vody, které řeší tato směrnice. Proto je začlenění koordinace 
se směrnicí 2000/60/ES nadbytečné.

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 252
Příloha oddíl B bod 2

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

Or. en


