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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Členské státy a Společenství by při 
předkládání a provádění všech svých 
politik, včetně např. dopravní politiky, 
územního plánování, politiky rozvoje měst a 
industrializace, zemědělské politiky, politiky 
soudržnosti, energetické politiky a 
výzkumné politiky, měly brát ohled na 
ustanovení o udržitelném zvládání 
povodňových rizik.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení. Existuje dostatek dokladů, že 
nesprávně zaměřené politiky územního plánování, rozvoje měst a industrializace se 
významným způsobem podílejí na zvýšení povodňových rizik. V zájmu dosažení účinnějšího 
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zvládání povodňových rizik by mělo být toto zvládání spojeno s dalšími příslušnými politikami 
v souladu se zásadami integrované správy povodí (IRBM). Je potřebná rozsáhlá koordinace 
s ostatními opatřeními, která by mohla mít dopad na zvládání povodňových rizik, jakož i 
s opatřeními, která by zvládáním povodňových rizik mohla být dotčena.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 11

(11) Aby byl k dispozici účinný nástroj pro 
informovanost, jakož i hodnotný základ pro 
stanovení priorit a přijímání dalších 
technických, finančních a politických 
rozhodnutí týkajících se zvládání 
povodňových rizik, je potřeba zajistit 
vytvoření map povodňových nebezpečí a 
map povodňových rizik znázorňujících 
možné nepříznivé následky související s 
různými povodňovými scénáři.

(11) Aby byl k dispozici účinný nástroj pro 
informovanost, jakož i hodnotný základ pro 
stanovení priorit a přijímání dalších 
technických, finančních a politických 
rozhodnutí týkajících se zvládání 
povodňových rizik, je potřeba zajistit 
vytvoření map povodňových nebezpečí a 
map povodňových rizik znázorňujících 
možné nepříznivé následky související 
s různými povodňovými scénáři. V této 

souvislosti by členské státy měly 
přehodnotit přímé i nepřímé podpory 
činností, které mají vliv na zvyšování 
povodňových rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 12

(12) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit 
je vhodné zajistit vypracování plánů pro 
zvládání povodňových rizik. Příčiny a 
následky povodní se v různých zemích a 
regionech Společenství liší. Plány pro 
zvládání povodňových rizik by proto měly 
zohlednit konkrétní charakteristiky oblastí, 
kterých se týkají, a stanovit řešení navržená 
přesně podle potřeb a priorit těchto oblastí a 
současně zajistit příslušnou koordinaci v 
rámci oblastí povodí. 

(12) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit 
je vhodné zajistit vypracování plánů pro 
zvládání povodňových rizik. Příčiny a 
následky povodní se v různých zemích a 
regionech Společenství liší. Plány pro 
zvládání povodňových rizik by proto měly 
zohlednit konkrétní charakteristiky oblastí, 
kterých se týkají, a stanovit řešení navržená 
přesně podle potřeb a priorit těchto oblastí a 
současně zajistit příslušnou koordinaci v 
rámci oblastí povodí. Plány pro zvládání 
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povodňových rizik by rovněž měly brát 
v úvahu průmyslová a zemědělská zařízení i 
další možné zdroje znečištění příslušné 
oblasti s cílem tomuto znečištění zabránit.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 18). Povodně 
jsou přirozeným jevem. Povodně představují riziko pouze pro lidské činnosti vykonávané 
v záplavových územích. Jelikož povodně mají často za následek znečištění životního prostředí 
způsobené průmyslovými, zemědělskými nebo jinými zařízeními v dotčené oblasti, plány pro 
zvládání povodňových rizik by měly brát ohled na pravděpodobné zdroje znečištění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 12

(12) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit 
je vhodné zajistit vypracování plánů pro 
zvládání povodňových rizik. Příčiny a 
následky povodní se v různých zemích a 
regionech Společenství liší. Plány pro 
zvládání povodňových rizik by proto měly 
zohlednit konkrétní charakteristiky oblastí, 
kterých se týkají, a stanovit řešení navržená 
přesně podle potřeb a priorit těchto oblastí a 
současně zajistit příslušnou koordinaci v 
rámci oblastí povodí.

(12) S cílem předejít nepříznivým dopadům 
povodní na dotyčnou oblast nebo je omezit 
je vhodné zajistit vypracování plánů pro 
zvládání povodňových rizik. Příčiny a 
následky povodní se v různých zemích a 
regionech Společenství liší. Plány pro 
zvládání povodňových rizik by proto měly 
zohlednit konkrétní charakteristiky oblastí, 
kterých se týkají, a stanovit řešení navržená 
přesně podle potřeb a priorit těchto oblastí a 
současně zajistit příslušnou koordinaci 
v rámci oblastí povodí. Členské státy by se 

zejména měly vyhýbat opatřením, která 
zvyšují riziko povodní v jiných členských 
státech, a pro omezení přirozeného toku řek 
by měly hledat náhradu na vlastním území. 

Or. nl

Odůvodnění

Opětovné použití upravené formy pozměňovacího návrhu 47 přijatého v prvním čtení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 13

(13) Plány pro zvládání povodňových rizik 
by měly být zaměřeny na prevenci, ochranu 
a připravenost. Prvky plánů pro zvládání 
povodňových rizik je třeba pravidelně 
přezkoumávat a v případě potřeby 
aktualizovat, s přihlédnutím 
k pravděpodobným účinkům změny klimatu 
na výskyt povodní.

(13) Plány pro zvládání povodňových rizik 
by měly být zaměřeny na prevenci, ochranu,
připravenost a řešení mimořádných 
událostí. Prvky plánů pro zvládání 
povodňových rizik je třeba pravidelně 
přezkoumávat a v případě potřeby 
aktualizovat, s přihlédnutím 
k pravděpodobným účinkům změny klimatu 
na výskyt povodní.

Or. pt

Odůvodnění

Plány pro zvládání povodňových rizik by měly rovněž zahrnovat opatření na provádění 
vhodných plánů pro řešení mimořádných událostí v součinnosti se službou civilní ochrany.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 14

(14) V souvislosti se zvládáním 
povodňových rizik je velmi důležitá zásada 
solidarity. S ohledem na uvedenou zásadu 
by měly být členské státy povzbuzovány k 
tomu, aby usilovaly o spravedlivé sdílení 
odpovědnosti při společném rozhodování o 
všeobecně prospěšných opatřeních v oblasti 
zvládání povodňových rizik v okolí vodních 
toků. 

(14) V souvislosti se zvládáním 
povodňových rizik je velmi důležitá zásada 
solidarity. S ohledem na uvedenou zásadu 
by měly být členské státy povzbuzovány 
k tomu, aby přijímaly společná opatření, 

která jsou všeobecně prospěšná. Přitom by 
měly usilovat o spravedlivé rozdělení 
odpovědností.

Or. nl

Odůvodnění

Bod odůvodnění 14 společného postoje povzbuzuje členské státy k tomu, aby u společných 
opatření, která mají dopad na dvě nebo více zemí, usilovaly o spravedlivé přeshraniční 
rozdělení odpovědností. Ve středu zájmu zde leží spravedlivé sdílení odpovědností, a nikoli 
snaha určit případná společná opatření. Důležitým přínosným rysem této směrnice by mělo 
být povzbuzení členských států k úsilí o společná přeshraniční opatření, která budou mít 
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společný dopad ve dvou či více zemích. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 14

(14) V souvislosti se zvládáním 
povodňových rizik je velmi důležitá zásada 
solidarity. S ohledem na uvedenou zásadu 
by měly být členské státy povzbuzovány k 
tomu, aby usilovaly o spravedlivé sdílení 
odpovědnosti při společném rozhodování o 
všeobecně prospěšných opatřeních v oblasti 
zvládání povodňových rizik v okolí vodních 
toků.

(14) V souvislosti se zvládáním 
povodňových rizik je velmi důležitá zásada 
solidarity. S ohledem na uvedenou zásadu 
by měly být členské státy povzbuzovány 
k tomu, aby usilovaly o spravedlivé sdílení 

odpovědnosti při společném rozhodování o 
všeobecně prospěšných opatřeních v oblasti 
zvládání povodňových rizik v okolí vodních 
toků. Zásada solidarity rovněž vyžaduje, aby 
členské státy spolupracovaly na přípravě 
plánů a přijímání opatření s cílem zabránit 
povodním a aby se členské státy vyhýbaly 
takovým opatřením, které zvyšují riziko 
povodní v jiném členském státě, netvoří-li 
toto opatření součást společného plánu. 

Or. nl

Odůvodnění

V souladu se společným stanoviskem a mimo jiné i s pozměňovacím návrhem 219 z prvního 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 16

(16) Vypracování plánů povodí podle 
směrnice 2000/60/ES a plánů pro zvládání 
povodňových rizik podle této směrnice tvoří 
součást integrované správy povodí. Oba tyto 
postupy by tedy měly s ohledem na 
environmentální cíle směrnice 2000/60/ES 
využívat společného potenciálu vzájemné 
součinnosti a přínosů, aby tak byla zajištěna 
účinnost a uvážlivé využívání zdrojů a 

(16) Vypracování plánů povodí podle 
směrnice 2000/60/ES a plánů pro zvládání 
povodňových rizik podle této směrnice tvoří 
součást integrované správy povodí. Oba tyto 
postupy by tedy měly s ohledem na 
environmentální cíle směrnice 2000/60/ES 
využívat společného potenciálu vzájemné 
součinnosti a přínosů, aby tak byla zajištěna 
účinnost a uvážlivé využívání zdrojů. 



PE 384.516v01-00 6/23 AM\651527CS.doc
Externí překlad

CS

současně uznáno, že příslušné orgány a 
správní jednotky podle této směrnice 
mohou být odlišné od příslušných orgánů a 
správních jednotek podle směrnice 
2000/60/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Zvládání povodňových rizik tvoří důležitou součást integrované správy povodí, kterou zavádí 
směrnice 2000/60/ES. V zájmu využití společného potenciálu vzájemné součinnosti a přínosů
obou směrnic zajišťujícího účinnost a rozumné využívání zdrojů by se v této směrnici měla 
používat stejná správní jednotka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 17

(17) V případě víceúčelového využití 
vodních útvarů pro různé formy udržitelných 
lidských činností (např. zvládání 
povodňových rizik, ekologie, vnitrozemská 
plavba nebo využití vodní energie) a dopadů 
těchto využití na vodní útvary stanoví 
směrnice 2000/60/ES jasné a průhledné 
postupy řešení těchto využití a dopadů, 
včetně možných výjimek z cílů „dobrého 
stavu“ nebo „nezhoršování“ stanovených v 
článku 4 uvedené směrnice.

(17) V případě víceúčelového využití 
vodních útvarů pro různé formy udržitelných 
lidských činností (např. zvládání 
povodňových rizik, ekologie, vnitrozemská 
plavba nebo využití vodní energie) a dopadů 
těchto využití na vodní útvary stanoví 
směrnice 2000/60/ES jasné a průhledné 
postupy řešení těchto využití a dopadů, 
včetně možných výjimek z cílů „dobrého 
stavu“ nebo „nezhoršování“ stanovených 
v článku 4 uvedené směrnice. Zásada 

návratnosti nákladů, včetně nákladů 
environmentálních a nákladů na zdroje, by 
se v souladu se směrnicí 2000/60/ES měla 
vztahovat i na opatření a infrastrukturu pro 
zvládání povodňových rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 34
Článek 1
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Účelem této směrnice je stanovit rámec pro 
vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na 
lidské zdraví, životní prostředí, kulturní 
dědictví a hospodářskou činnost, které 
souvisejí s povodněmi ve Společenství. 

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro
vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na 
lidské zdraví, životní prostředí, kulturní 
dědictví a hospodářskou činnost, které 
souvisejí s povodněmi ve Společenství. 
Navíc napomůže dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí stanovených v platné 
právní úpravě Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (z pozměňovacího návrhu 27): je 
důležité, aby rámec pro zvládání povodňových rizik podporoval dosažení cílů ostatní právní 
úpravy Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 1

2. K provedení této směrnice však členské 
státy mohou:

2. K provedení této směrnice však členské 
státy mohou jmenovat příslušné orgány 
odlišné od orgánů určených podle čl. 3 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES.

a) jmenovat příslušné orgány odlišné od 
orgánů určených podle čl. 3 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES;
b) vymezit určité pobřežní oblasti nebo 
jednotlivá povodí a přiřadit je k jiné správní 
jednotce, než ke kterým jsou přiřazeny 
podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zvládání povodňových rizik tvoří důležitou součást integrované správy povodí, kterou zavádí 
směrnice 2000/60/ES. V zájmu využití společného potenciálu vzájemné součinnosti a přínosů
obou směrnic zajišťující účinnost a rozumné využívání zdrojů by se v této směrnici měla 
používat stejná správní jednotka.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 36
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) mapy oblasti povodí ve vhodném měřítku, 
včetně hranic povodí, dílčích povodí a 
případně pobřežních oblastí, znázorňující 
topografii a využití území;

a) mapy oblasti povodí ve vhodném měřítku, 
včetně hranic povodí, dílčích povodí a 
pobřežních oblastí, znázorňující topografii a 
využití území;

Or. en

Odůvodnění

Lidská činnost se soustřeďuje do pobřežních oblastí, které jsou především vystaveny 
případným vlivům změny klimatu. Předběžné vyhodnocení povodňových rizik by proto mělo 
zahrnovat veškeré pobřežní oblasti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 37
Čl. 4 odst. 2 písm. b)

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti a které měly výrazné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví, životní prostředí, 
kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a u 
nichž je stále velká pravděpodobnost 
výskytu podobných událostí v budoucnosti, 
včetně rozsahu a průběhu povodní a
vyhodnocení nepříznivých účinků, jež 
vyvolaly; 

b) popis povodní, ke kterým došlo v 
minulosti a které měly výrazné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví, životní prostředí, 
kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a u 
nichž je stále velká pravděpodobnost 
výskytu podobných událostí v budoucnosti, 
včetně rozsahu, citlivosti na změny, zejména 
na pokles půdy, vyhodnocení nepříznivých 
účinků, jež vyvolaly, úlohy záplavových 
území jako přirozeného prvku se zadržovací 
nebo nárazníkovou funkcí a popisu nynější 
i budoucí cesty postupu povodňové vlny;

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 34). 
Nerozvinuté oblasti, které mohou být přirozeně zatopeny (např. záplavové oblasti) plní 
významnou funkci při zadržování vody. V procesu plánování podle této směrnice je třeba 
s nimi počítat. Pokles půdy je třeba brát v úvahu, neboť zvyšuje riziko povodní. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 38
Čl. 4 odst. 2 písm. da) (nové)

da) posouzení účinnosti stávajících uměle 
vytvořených infrastruktur protipovodňové 
ochrany při současném zohlednění jejich 
skutečné schopnosti předcházet škodám, 
jakož i jejich hospodářské a ekologické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 36). Při výskytu 
stále větších povodní neposkytují hráze, přehrady a další tradiční infrastruktury ochranu proti 
povodním a představují dokonce ještě větší riziko, neboť se mohou protrhnout. Účinnost 
stávajících infrastruktur proto musí být komplexně posouzena, včetně environmentálních 
nákladů a nákladů na zdroje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 39
Čl. 6 odst. 4 písm. ca) (nové)

ca) záplavová území nebo jiné přirozené 
oblasti, které mohou sloužit jako zadržovací 
nebo nárazníkové oblasti v současnosti
nebo v budoucnu.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 156). Pokud by 
tyto nezastavěné oblasti, které mohou být přirozeně zaplaveny (např. záplavové oblasti) a 
které plní významnou funkci při zadržování vody, nebyly zahrnuty do map povodňových rizik 
nebo plánů pro zvládání povodňových rizik, mohly by být využívány k zástavbě. Ztratila by se 
tak či oslabila jejich důležitá funkce při omezování povodňových rizik a nové stavby zde 
umístěné by byly vystaveny nebezpečí. Je proto nezbytné, aby tyto oblasti i funkce, kterou plní, 
byly zahrnuty nebo zohledněny v příslušných mapách povodňových rizik a plánech pro 
zvládání povodňových rizik, které budou vypracovány v souladu s touto směrnicí.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Pozměňovací návrh 40
Čl. 6 odst. 5 písm. ba) (nové)

ba) chráněných kulturních památek;

Or. en

Odůvodnění

Mapy povodňových rizik by měly obsahovat informace o chráněných kulturních památkách 
včetně památek archeologických, a to v zájmu lepší ochrany kulturního dědictví proti účinkům 
přírodních katastrof.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 41
Čl. 6 odst. 5 písm. c)

c) zařízení uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o 
integrované prevenci a omezování 
znečištění, která mohou v případě zaplavení 
způsobit havarijní znečištění, a potenciálně 
zasažených chráněných oblastí uvedených v 
příloze IV odst. 1 bodech i), iii) a v)
směrnice 2000/60/ES;

c) zařízení uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o 
integrované prevenci a omezování 
znečištění, která mohou v případě zaplavení 
způsobit havarijní znečištění, a potenciálně 
zasažených chráněných oblastí uvedených 
v příloze IV odst. 1 směrnice 2000/60/ES; 

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 49). Soupis 
chráněných oblastí požadovaný podle článku 6 směrnice 2000/60/ES by rovněž měl zahrnovat 
oblasti citlivé na živiny a oblasti vymezené pro hospodářsky významné vodní druhy. V souladu 
s článkem 10 směrnice 2000/60/ES jsou členské státy povinny uskutečňovat kombinovaný 
přístup k emisím z bodových a rozptýlených zdrojů znečištění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 42
Čl. 6 odst. 5 písm. d)
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d) dalších informací, které členský stát 
považuje za užitečné, jako je určení oblastí, 
kde může docházet k povodním s vysokým
obsahem unášených sedimentů a 
k povodním unášejícím různé předměty.

d) informací o dalších potenciálních 
bodových nebo rozptýlených zdrojích 
znečištění, budou-li takové informace 
k dispozici, a dalších informací, které 
členský stát považuje za užitečné, jako je 
určení oblastí, kde může docházet 
k povodním s vysokým obsahem unášených 

sedimentů a k povodním unášejícím různé 
předměty.

Or. en

Odůvodnění

Jiné bodové zdroje než zdroje zahrnuté do směrnice o integrované prevenci a omezování 
znečištění nebo potenciální zdroje znečištění by měly být vyňaty, jestliže jsou dané informace 
k dispozici v členském státě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 43
Čl. 6 odst. 6

6. Členské státy mohou v případě 
pobřežních oblastí, kde existuje 
odpovídající úroveň ochrany, rozhodnout, 
že se příprava map povodňového nebezpečí 
omezí na scénář popsaný v odst. 3 písm. a).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Omezení rozsahu map povodňového nebezpečí pouze na extrémní povodně nebude nabízet 
dostatečnou ochranu občanům, hospodářské činnosti ani majetku, jak to požaduje tato 
směrnice. Vzhledem k tomu, že pobřežní oblasti jsou zvláště vystaveny riziku 
pravděpodobných účinků změny klimatu, měly by mapy povodňových rizik být připraveny na 
všechny možnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 44
Čl. 6 odst. 7
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7. Členské státy mohou v případě oblastí, 
v nichž je zaplavení způsobováno 

podzemními vodami, rozhodnout, že se 
příprava map povodňového nebezpečí 
omezí na scénář popsaný v odst. 3 písm. a).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Omezení rozsahu map povodňového nebezpečí pouze na extrémní povodně nebude nabízet 
dostatečnou ochranu občanům, hospodářské činnosti ani majetku, jak to požaduje tato 
směrnice. Povodně způsobené zdroji podzemní vody jsou stále častější a větší a v zájmu 
ochrany občanů, hospodářské činnosti a majetku by mapy povodňových rizik měly počítat se 
všemi možnostmi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 45
Čl. 7 odst. 1

1. Pro oblasti určené podle čl. 5 odst. 1 a pro 
oblasti, na něž se vztahuje čl. 13 odst. 1 
písm. b), vypracují členské státy v souladu s 
odstavci 2 a 3 tohoto článku na základě map 
uvedených v článku 6 plány pro zvládání 
povodňových rizik koordinované na úrovni 
oblasti povodí nebo správní jednotky 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b).

1. Pro oblasti určené podle čl. 5 odst. 1 a pro 
oblasti, na něž se vztahuje čl. 13 odst. 1 
písm. b), vypracují a provedou členské státy 
v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku na 
základě map uvedených v článku 6 plány 
pro zvládání povodňových rizik 
koordinované na úrovni oblasti povodí nebo 
správní jednotky uvedené v čl. 3 odst. 2 
písm. b). 

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí původní znění navržené Komisí, aby bylo zřejmé, že existuje nejen povinnost 
plány vypracovat, ale také je provést.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 46
Čl. 7 odst. 2

2. Členské státy stanoví vhodné cíle pro 2. Členské státy stanoví vhodné cíle pro 
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zvládání povodňových rizik pro oblasti 
určené podle čl. 5 odst. 1 a pro oblasti, na 
něž se vztahuje čl. 13 odst. 1 písm. b), 
přičemž se soustředí na zmírnění možných 
nepříznivých účinků povodní na lidské 
zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a 
hospodářskou činnost a pokud se to 
považuje za vhodné, na nestrukturální 
iniciativy nebo na snížení pravděpodobnosti 
zaplavení.

zvládání povodňových rizik pro oblasti 
určené podle čl. 5 odst. 1 a pro oblasti, na 
něž se vztahuje čl. 13 odst. 1 písm. b), 
přičemž se soustředí na zmírnění možných 
nepříznivých účinků povodní na lidské 
zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a 
hospodářskou činnost a na nestrukturální 
iniciativy nebo na snížení pravděpodobnosti 
zaplavení. Využití záplavových území 
člověkem by se mělo přizpůsobit zjištěným 
povodňovým rizikům.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení. Je zapotřebí upustit od tradičních 
krátkodobých modelů umělých protipovodňových ochran, jež často nesplnily svoji funkci, a 
realizovat všezahrnující integrované zvládání povodňových rizik prováděné na úrovni povodí 
řek, které bude přikládat větší význam nekonstrukčním, na přírodu vázaným opatřením. 
Udržitelné zvládání povodňových rizik řeší příčiny povodní a jejich ničivých následků a nikoli 
jen příznaky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 47
Čl. 7 odst. 3 pododstavce 1 a 2

3. Plány pro zvládání povodňových rizik 
zahrnují opatření, jejichž účelem je 
dosáhnout cílů stanovených v souladu s 
odstavcem 2, a prvky uvedené v části A 
přílohy.

3. Plány pro zvládání povodňových rizik 
zahrnují opatření, která dosahují cílů 
stanovených v souladu s odstavcem 2, a 
prvky uvedené v části A přílohy.

Plány pro zvládání povodňových rizik 
zohledňují důležitá hlediska, jako jsou 
náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní 
a oblasti s potenciálem zadržet povodně, 
environmentální cíle obsažené v článku 4
směrnice 2000/60/ES, hospodaření s půdou a 
s vodními zdroji, územní plánování, využití 
území, ochrana přírody, lodní doprava a 
přístavní infrastruktura. 

Plány pro zvládání povodňových rizik 
zohledňují důležitá hlediska, jako jsou 
náklady a přínosy, rozsah a úloha 
záplavových území jako přirozeného prvku 
se zadržovací nebo nárazníkovou funkcí, a 
nynější i budoucí cesty postupu povodní,
environmentální cíle obsažené v článcích 1 
a 4 směrnice 2000/60/ES, cíle směrnice 
Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o 
ochraně volně žijících ptáků1 a směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
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živočichů a planě rostoucích rostlin2, 
hospodaření s půdou a s vodními zdroji, 
územní plánování, využití území, ochrana 
přírody, lodní doprava a přístavní 
infrastruktura.
1 Úř. věst. L 103, 25. 4. 1979, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 
(Úř. věst. L 122, 16. 5. 2003, s. 36).
2 Úř. věst. L 206, 22. 7. 1992, s. 7. Směrnice 
naposledy pozměněná nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 
31. 10. 2003, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článku 1 rámcové směrnice o vodě a cíle směrnic o ochraně volně žijících ptáků a 
o ochraně přírodních stanovišť jsou rovněž důležitá.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 48
Čl. 7 odst. 3 pododstavec 1

3. Plány pro zvládání povodňových rizik 
zahrnují opatření, jejichž účelem je 
dosáhnout cílů stanovených v souladu s 
odstavcem 2, a prvky uvedené v části A 
přílohy.

3. Plány pro zvládání povodňových rizik
dosahují úrovně ochrany stanovené
v souladu s odstavcem 2 a zahrnují 

opatření, jež 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 a 
zemědělské a lesnické postupy v celém 
povodí. 

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 57). Viz 
odůvodnění k čl. 7 odst. 2 (Lienemann).



AM\651527CS.doc 15/23 PE 384.516v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 49
Čl. 7 odst. 3 pododstavec 2

Plány pro zvládání povodňových rizik 
zohledňují důležitá hlediska, jako jsou 
náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní 
a oblasti s potenciálem zadržet povodně, 
environmentální cíle obsažené v článku 4
směrnice 2000/60/ES, hospodaření s půdou a 
s vodními zdroji, územní plánování, využití 
území, ochrana přírody, lodní doprava a 
přístavní infrastruktura.

Plány pro zvládání povodňových rizik 
zohledňují důležitá hlediska, jako jsou 
náklady a přínosy, rozsah a úloha 
záplavových území jako přirozeného prvku 
se zadržovací nebo nárazníkovou funkcí, a 
nynější i budoucí cesty postupu povodní,
cíle obsažené v článcích 1 a 4 směrnice 
2000/60/ES, cíle směrnice Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o 
ochraně volně žijících ptáků1 a směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin2, 
hospodaření s půdou a s vodními zdroji, 
územní plánování, využití území, ochrana 
přírody, lodní doprava a přístavní 
infrastruktura.
1 Úř. věst. L 103, 25. 4. 1979, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 
(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
2 Úř. věst. L 206, 22. 7. 1992, s. 7. Směrnice 
naposledy pozměněná nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 
31. 10. 2003, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 53 a 54). Tyto 
nezastavěné oblasti mohou být přirozeně zaplaveny (např. záplavové oblasti) a plní 
významnou funkci při zadržování vody. Pokud by nebyly zahrnuty do plánů zvládání 
povodňových rizik, mohly by být využívány k zástavbě. Ztratila by se tak či oslabila jejich 
důležitá funkce při omezování povodňových rizik a nové stavby zde umístěné by byly 
vystaveny nebezpečí. Ustanovení článku 1 rámcové směrnice o vodě a cíle směrnic o ochraně 
volně žijících ptáků a o ochraně přírodních stanovišť jsou rovněž důležitá.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 50
Čl. 7 odst. 3 pododstavec 3

Plány pro zvládání povodňových rizik se 
zabývají všemi aspekty zvládání 
povodňových rizik, přičemž se soustřeďují 
na prevenci, ochranu, připravenost, včetně 
povodňových předpovědí a systémů 
včasného varování, a zohledňují 
charakteristiky konkrétního povodí nebo 
dílčího povodí. Plány pro zvládání 
povodňových rizik mohou zahrnovat rovněž 
kontrolované zaplavení určitých oblastí v 
případě výskytu povodně.

Plány pro zvládání povodňových rizik se 
zabývají všemi aspekty zvládání 
povodňových rizik, přičemž se soustřeďují 
na prevenci, ochranu, připravenost a řešení 
mimořádných událostí, včetně povodňových 
předpovědí a systémů včasného varování, a 
zohledňují charakteristiky konkrétního 
povodí nebo dílčího povodí. Plány pro 
zvládání povodňových rizik mohou 
zahrnovat rovněž kontrolované zaplavení 
určitých oblastí v případě výskytu povodně.

Or. pt

Odůvodnění

Plány pro zvládání povodňových rizik by měly rovněž zahrnovat opatření na provádění 
vhodných plánů pro řešení mimořádných událostí v součinnosti se službou civilní ochrany.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 51
Čl. 7 odst. 3a (nový)

3a. Opatření pro zvládání povodňových 
rizik, zejména opatření související 
s budováním infrastruktur, by měla 

podléhat důkladnému a průhlednému 
ekonomickému a environmentálnímu 
vyhodnocení, 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

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 60). Při výskytu 
stále větších povodní již tradiční infrastruktury neposkytují ochranu proti povodním a 
představují dokonce ještě větší riziko, neboť se mohou protrhnout. Účinnost stávajících 
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infrastruktur proto musí být komplexně posouzena, včetně environmentálních nákladů a 
nákladů na zdroje. Jestliže mají být nová opatření pro zvládání povodňových rizik prospěšná 
pro společnost, musejí podléhat důkladnému ekonomickému posouzení, což rovněž musí 
zahrnovat i environmentální náklady a náklady na zdroje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 52
Čl. 7 odst. 4

4. Plány pro zvládání povodňových rizik 
zavedené v jednom členském státě nesmějí 
zahrnovat opatření, která svým rozsahem a 
dopadem významně zvyšují povodňová 
rizika po proudu nebo proti proudu vodních 
toků v jiných zemích nacházejících se ve 
stejném povodí nebo dílčím povodí, pokud 
tato opatření nebyla koordinována a dotyčné 
členské státy se nedohodly na řešení v 
souladu s článkem 8.

4. V zájmu solidarity musejí plány pro 
zvládání povodňových rizik brát v případě 
potřeby ohled na opatření v oblastech proti 
proudu i po proudu vodních toků. Plány pro 
zvládání povodňových rizik zavedené 
v jednom členském státě nesmějí zahrnovat 

opatření, která svým rozsahem a dopadem 
významně zvyšují povodňová rizika po 
proudu nebo proti proudu vodních toků 
v jiných zemích nacházejících se ve stejném 

povodí nebo dílčím povodí, pokud tato 
opatření nebyla koordinována a dotyčné 
členské státy se nedohodly na řešení 
v souladu s článkem.

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl důrazněji formulovat zásadu solidarity v souladu 
s pozměňovacím návrhem 61 přijatým v prvním čtení. Souvisí s pozměňovacím návrhem 1 
předloženým stejným poslancem k bodu odůvodnění 14.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 53
Čl. 8 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby byl pro oblasti 
povodí nebo správní jednotky uvedené v čl. 
3 odst. 2 písm. b), které leží výlučně na 
jejich území, vypracován jediný plán pro 
zvládání povodňových rizik nebo soubor 

1. Členské státy zajistí, aby byl pro oblasti 
povodí nebo správní jednotky uvedené v 
čl. 3 odst. 2 písm. b), které leží výlučně na 
jejich území, vypracován jediný plán pro 
zvládání povodňových rizik nebo soubor 
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plánů pro zvládání povodňových rizik 
koordinovaných na úrovni oblasti povodí.

plánů pro zvládání povodňových rizik 
koordinovaných na úrovni oblasti povodí.
Členské státy přitom – jakož i při 
uplatňování článků 4, 5, 6 a 7 – mohou 
využívat stávajících plánů a nástrojů, 
pokud tyto plány a nástroje poskytují 
srovnatelnou ochranu proti povodním.

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zabránit nadbytečným opatřením v těch členských státech, 
které již mají vypracované plány a přijaly opatření. To je v souladu se společným 
stanoviskem, jmenovitě bodem odůvodnění 21.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 54
Čl. 8 odst. 2

2. Pokud mezinárodní oblast povodí nebo 
správní jednotka uvedená v čl. 3 odst. 2 
písm. b) leží výlučně na území Společenství, 
zajistí členské státy koordinaci s cílem 
vypracování jediného mezinárodního plánu 
pro zvládání povodňových rizik nebo 
souboru plánů pro zvládání povodňových 
rizik koordinovaných na úrovni mezinárodní 
oblasti povodí. Pokud takové plány nejsou 
vypracovány, vypracují členské státy plány 
pro zvládání povodňových rizik zahrnující 
alespoň ty části mezinárodní oblasti povodí, 
které leží na jejich území, pokud možno 
koordinované na úrovni mezinárodní oblasti 
povodí.

2. Pokud mezinárodní oblast povodí nebo 
správní jednotka uvedená v čl. 3 odst. 2 
písm. b) leží výlučně na území Společenství, 
zajistí členské státy koordinaci s cílem 
vypracování jediného mezinárodního plánu 
pro zvládání povodňových rizik nebo 
souboru plánů pro zvládání povodňových 
rizik koordinovaných na úrovni mezinárodní 
oblasti povodí. Pokud takové plány nejsou 
vypracovány, vypracují členské státy plány 
pro zvládání povodňových rizik zahrnující 
alespoň ty části mezinárodní oblasti povodí, 
které leží na jejich území, pokud možno 
koordinované na úrovni mezinárodní oblasti 
povodí. Členské státy by se měly vyhýbat 
opatřením nebo účasti na činnostech, které 
zvyšují riziko povodní v oblastech po 
proudu i proti proudu toku řeky, jestliže 
tato opatření nebo tyto činnosti netvoří 
součást společného plánu pro omezení 
rizika povodní.

Or. nl
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Odůvodnění

V souladu se společným stanoviskem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 55
Kapitola V nadpis

Koordinace se směrnicí 2000/60/ES, 
informování veřejnosti a konzultace 
s veřejností

Koordinace se směrnicí 2000/60/ES, účast
veřejnosti a konzultace s veřejností

Or. en

Odůvodnění

Aktivní účast všech zúčastněných stran by měla představovat klíčový prvek zvládání 
povodňových rizik, neboť umožňuje začlenění a zvážení názorů, potřeb a zájmů uživatelů vody 
a těch, kdo jsou povodněmi postiženi. Informování nestačí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 56
Čl. 9 odst. 1

1. vypracování prvních map povodňového 
nebezpečí a map povodňových rizik a jejich 
následné přezkumy podle článků 6 a 14 této 
směrnice provedou tak, aby informace 
v nich obsažené byly v souladu 
s příslušnými informacemi předkládanými 

podle směrnice 2000/60/ES. Pokud se to 
považuje za vhodné, mohou být tyto mapy 
dále koordinovány s přezkumy podle čl. 5 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES a být do nich 
začleněny;

1. vypracování prvních map povodňového 
nebezpečí a map povodňových rizik a jejich 
následné přezkumy podle článků 6 a 14 této 
směrnice provedou tak, aby informace 
v nich obsažené byly v souladu 
s příslušnými informacemi předkládanými 

podle směrnice 2000/60/ES. Tyto mapy 
budou dále koordinovány s přezkumy podle 
čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES a mohou
do nich být začleněny;

Or. en
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Odůvodnění

Vypracování prvních map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a jejich následné 
přezkumy podle článků 6 a 14 této směrnice provedou tak, aby informace v nich obsažené 
byly v souladu s příslušnými informacemi předkládanými podle směrnice 2000/60/ES. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 57
Čl. 9 bod 2

2. vypracování prvních plánů pro zvládání 
povodňových rizik a jejich následné 
přezkumy podle článků 7 a 14 této směrnice, 
pokud se to považuje za vhodné, provedou 
v koordinaci s přezkumy plánů povodí podle 
čl. 13 odst. 7 směrnice 2000/60/ES a mohou 
být do nich začleněny;

2. vypracování prvních plánů pro zvládání 
povodňových rizik a jejich následné 
přezkumy podle článků 7 a 14 této směrnice 
provedou v koordinaci s přezkumy plánů 
povodí podle čl. 13 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES a mohou být do nich začleněny;

Or. en

Odůvodnění

Vypracování plánů pro integrovanou správu povodí podle směrnice 2000/60/ES a plánů pro 
zvládání povodňových rizik podle této směrnice tvoří součást integrované správy povodí. 
U obou postupů proto musí existovat možnost vzájemné spolupráce a prospěchu. Cenově 
nejvýhodnější a nejudržitelnější opatření pro zvládání povodňových rizik by měla být 
začleněna do obou plánovacích i oznamovacích postupů s cílem zabránit zbytečné 
administrativě a plýtvání veřejnými zdroji. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 58
Čl. 9 bod 2

2. vypracování prvních plánů pro zvládání 
povodňových rizik a jejich následné 
přezkumy podle článků 7 a 14 této směrnice, 
pokud se to považuje za vhodné, provedou 
v koordinaci s přezkumy plánů povodí podle 
čl. 13 odst. 7 směrnice 2000/60/ES a mohou 
být do nich začleněny;

2. vypracování prvních plánů pro zvládání 
povodňových rizik a jejich následné 
přezkumy podle článků 7 a 14 této směrnice 
provedou v koordinaci s přezkumy plánů 
povodí podle čl. 13 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES a mohou být do nich začleněny;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 59
Čl. 9 bod 3

3. aktivní zapojení všech zúčastněných stran 
podle článku 10 této směrnice případně
koordinuje s aktivním zapojením 
zúčastněných stran podle článku 14 
směrnice 2000/60/ES.

3. aktivní zapojení všech zúčastněných stran 
podle článku 10 této směrnice koordinuje 
s aktivním zapojením zúčastněných stran 

podle článku 14 směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vypracování plánů pro integrovanou správu povodí podle směrnice 2000/60/ES a plánů pro 
zvládání povodňových rizik podle této směrnice tvoří součást integrované správy povodí. 
U obou postupů proto musí existovat možnost vzájemné spolupráce a prospěchu. Cenově 
nejvýhodnější a nejudržitelnější opatření pro zvládání povodňových rizik by měla být 
začleněna do obou plánovacích i oznamovacích postupů s cílem zabránit zbytečné 
administrativě a plýtvání veřejnými zdroji včetně požadavků na účast veřejnosti. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 60
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy podpoří aktivní zapojení 
zúčastněných stran do vypracovávání, 
přezkoumávání a aktualizace plánů pro 
zvládání povodňových rizik uvedených v 
kapitole IV.

2. Členské státy zajistí aktivní zapojení 
zúčastněných stran do vypracovávání, 
přezkoumávání a aktualizace plánů pro 
zvládání povodňových rizik uvedených 
v kapitole IV.

Or. en

Odůvodnění

Aktivní účast všech zúčastněných stran by měla představovat klíčový prvek zvládání 
povodňových rizik, neboť umožňuje začlenění a zvážení názorů, potřeb a zájmů uživatelů vody 
a těch, kdo jsou povodněmi postiženi. Informování nestačí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 61
Příloha nadpis A oddíl I bod 4a (nový)

4a. upřednostňování opatření, která 
podporují předcházení škodám v souladu 
s cíli „nezhoršování stavu“ nebo „dobrého 

ekologického, chemického a 
kvantitativního stavu“, obsaženými ve 
směrnici 2000/60/ES, jako jsou:
- ochrana mokřadů a záplavových oblastí,
- obnovení narušených mokřadů a 
záplavových oblastí (včetně říčních 
meandrů), zejména mokřadů a oblastí, 
které spojují řeky s jejich záplavovými 
oblastmi,
- odstranění zastaralých protipovodňových 
infrastruktur z řek,
- zamezení další zástavbě (infrastruktura, 
bytová výstavba) v záplavových oblastech,
- podporování stavebních opatření za 
účelem posílení stávajících budov (jako 
jsou pilotové základy),
- podporování udržitelných postupů 
využívání půdy v oblastech zachycování 
vody, jako je zalesňování, a to za účelem 
zlepšení přirozeného zadržování vody a 
doplňování zásob podzemních vod,
- předchozí povolení nebo registrace pro 
trvalé činnosti v záplavových oblastech, 
jako je výstavba a průmyslový rozvoj.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (pozměňovací návrh 37). Viz 
odůvodnění k čl. 7 odst. 2 (Lienemann).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jill Evans

Pozměňovací návrh 62
Příloha nadpis A oddíl I bod 4a (nový)

4a. upřednostňování opatření, která 
podporují předcházení škodám v souladu 
s cíli „nezhoršování stavu“ nebo „dobrého 

ekologického, chemického a 
kvantitativního stavu“, obsaženými ve 
směrnici 2000/60/ES, jako jsou:
- ochrana mokřadů a záplavových oblastí,
- obnovení narušených mokřadů a 
záplavových oblastí (včetně říčních 
meandrů), zejména mokřadů a oblastí, 
které spojují řeky s jejich záplavovými 
oblastmi,
- odstranění zastaralých protipovodňových 
infrastruktur z řek,
- zamezení další zástavbě (infrastruktura, 
bytová výstavba) v záplavových oblastech,
- podporování stavebních opatření za 
účelem posílení stávajících budov (jako 
jsou pilotové základy),
- podporování udržitelných postupů 
využívání půdy v oblastech zachycování 
vody, jako je zalesňování, a to za účelem 
zlepšení přirozeného zadržování vody a 
doplňování zásob podzemních vod,
- předchozí povolení nebo registrace pro 
trvalé činnosti v záplavových oblastech, 
jako je výstavba a průmyslový rozvoj.

Or. en

Odůvodnění

Plány pro zvládání povodňových rizik by měly posuzovat a stanovit prioritu opatření podle 
jejich vlivu na životní prostředí. 
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