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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Členské štáty a Spoločenstvo by mali 
pri určovaní a vykonávaní všetkých svojich 
politík vrátane napr. dopravnej politiky, 
politiky územného plánovania, mestského 
rozvoja a industrializácie, 
poľnohospodárskej politiky, politiky 
súdržnosti, energetickej politiky a politiky v 
oblasti výskumu vziať do úvahy opatrenia 
týkajúce sa trvalo udržateľného 
manažmentu povodňových rizík.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania. Existujú 
dostatočné dôkazy, že nesprávne zamerané politiky územného plánovania, mestského rozvoja 
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a industrializácie vo veľkej miere prispievajú k zvýšeniu povodňového rizika. Na dosiahnutie
účinného manažmentu povodňových rizík je nutné ho spojiť s ostatnými príslušnými politikami 
podľa zásady integrovaného manažmentu povodia (IRBM). Je nevyhnutná dôsledná 
koordinácia s ostatnými opatreniami, ktoré môžu mať vplyv na manažment povodňových rizík, 
a tiež s opatreniami, ktoré by manažment povodňových rizík mohol ovplyvniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Odôvodnenie 11

(11) V záujme získania účinného 
informačného nástroja, ako aj hodnotného 
základu pre stanovovanie priorít a prijímanie 
ďalších technických, finančných a 
politických rozhodnutí v oblasti 
manažmentu povodňových rizík je potrebné 
zabezpečiť vytvorenie máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňových rizík, ktoré 
zobrazujú potenciálne nepriaznivé dôsledky 
rôznych povodňových scenárov.

(11) V záujme získania účinného 
informačného nástroja, ako aj hodnotného 
základu pre stanovovanie priorít a prijímanie 
ďalších technických, finančných a 
politických rozhodnutí v oblasti 
manažmentu povodňových rizík je potrebné 
zabezpečiť vytvorenie máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňových rizík, ktoré 
zobrazujú potenciálne nepriaznivé dôsledky 
rôznych povodňových scenárov. V tejto 
súvislosti by členské štáty mali prehodnotiť 
priame a nepriame dotácie na činnosti, 
ktoré zvyšujú povodňové riziká.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Odôvodnenie 12

(12) Na odstránenie a zníženie negatívnych 
vplyvov povodní na dotknuté oblasti je 
vhodné ustanoviť plány manažmentu 
povodňových rizík. Príčiny a dôsledky 
povodní sú v jednotlivých krajinách a 
regiónoch Spoločenstva rozdielne. Plány 
manažmentu povodňových rizík by preto 
mali zohľadňovať špecifické charakteristiky 
oblastí, na ktoré sa vzťahujú a ustanoviť 
riešenia prispôsobené potrebám a prioritám 
týchto oblastí a súčasne zabezpečiť 
primeranú koordináciu v rámci správnych 

(12) Na odstránenie a zníženie negatívnych 
vplyvov povodní na dotknuté oblasti je 
vhodné ustanoviť plány manažmentu 
povodňových rizík. Príčiny a dôsledky 
povodní sú v jednotlivých krajinách a 
regiónoch Spoločenstva rozdielne. Plány 
manažmentu povodňových rizík by preto 
mali zohľadňovať špecifické charakteristiky 
oblastí, na ktoré sa vzťahujú, a ustanoviť 
riešenia prispôsobené potrebám a prioritám 
týchto oblastí a súčasne zabezpečiť 
primeranú koordináciu v rámci správnych 
území povodí. Plány manažmentu 
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území povodí. povodňových rizík by tiež mali brať do 
úvahy priemyselné a poľnohospodárske 
zariadenia a ďalšie možné zdroje 
znečistenia príslušného územia s cieľom 
predísť takémuto znečisteniu.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 18). Povodne sú prírodným javom. Predstavujú riziko iba pre ľudské 
činnosti podnikané v záplavových oblastiach. Keďže povodne so sebou často prinášajú 
neúmyselné znečistenie životného prostredia spôsobené priemyselnými, poľnohospodárskymi 
a inými zariadeniami na príslušnom území, mali by plány manažmentu povodňových rizík 
brať do úvahy pravdepodobné zdroje znečistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Odôvodnenie 12

(12) Na odstránenie a zníženie negatívnych 
vplyvov povodní na dotknuté oblasti je 
vhodné ustanoviť plány manažmentu 
povodňových rizík. Príčiny a dôsledky 
povodní sú v jednotlivých krajinách a 
regiónoch Spoločenstva rozdielne. Plány 
manažmentu povodňových rizík by preto 
mali zohľadňovať špecifické charakteristiky 
oblastí, na ktoré sa vzťahujú a ustanoviť 
riešenia prispôsobené potrebám a prioritám 
týchto oblastí a súčasne zabezpečiť 
primeranú koordináciu v rámci správnych 
území povodí.

(12) Na odstránenie a zníženie negatívnych 
vplyvov povodní na dotknuté oblasti je 
vhodné ustanoviť plány manažmentu 
povodňových rizík. Príčiny a dôsledky 
povodní sú v jednotlivých krajinách a 
regiónoch Spoločenstva rozdielne. Plány 
manažmentu povodňových rizík by preto 
mali zohľadňovať špecifické charakteristiky 
oblastí, na ktoré sa vzťahujú a ustanoviť 
riešenia prispôsobené potrebám a prioritám 
týchto oblastí a súčasne zabezpečiť 
primeranú koordináciu v rámci správnych 
území povodí. Predovšetkým by sa členské 
štáty mali zdržať opatrení, ktoré zvyšujú 
riziko záplav v iných členských štátoch, a 
na svojom vlastnom území by mali hľadať 
náhradu za obmedzenie prirodzeného toku 
riek. 

Or. nl

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie upraveného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 47 prijatého v prvom 
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čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Odôvodnenie 13

(13) Plány manažmentu povodňových rizík 
by sa mali zameriavať na prevenciu, ochranu 
a pripravenosť. Jednotlivé prvky plánov 
manažmentu povodňových rizík by sa mali 
pravidelne prehodnocovať a v prípade 
potreby aktualizovať, pričom by sa mali 
zohľadniť možné vplyvy zmeny klímy na 
výskyt povodní.

(13) Plány manažmentu povodňových rizík 
by sa mali zameriavať na prevenciu, 
ochranu, pripravenosť a reakciu na 
mimoriadne situácie. Jednotlivé prvky 
plánov manažmentu povodňových rizík by 
sa mali pravidelne prehodnocovať a v 
prípade potreby aktualizovať, pričom by sa 
mali zohľadniť možné vplyvy zmeny klímy 
na výskyt povodní.

Or. pt

Odôvodnenie

Plány manažmentu povodňových rizík by mali zahŕňať aj opatrenia na implementáciu 
vhodných plánov reakcie na mimoriadne situácie v koordinácii so službou civilnej obrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Odôvodnenie 14

(14) V kontexte manažmentu povodňových 
rizík je veľmi dôležitá zásada solidarity. 
Mala by podnecovať členské štáty k snahe o 
spravodlivé rozdelenie povinností pri 
spoločnom rozhodovaní o všeobecne 
prospešných opatreniach v oblasti 
manažmentu povodňových rizík pozdĺž 
vodných tokov.

(14) V kontexte manažmentu povodňových 
rizík je veľmi dôležitá zásada solidarity.
Mala by podnecovať členské štáty, aby 
prijímali spoločné opatrenia, ktoré sú 
všeobecne prospešné. Pritom by sa mali 
snažiť o spravodlivé rozdelenie povinností.

Or. nl

Odôvodnenie

Odôvodnenie 14 spoločnej pozície podnecuje členské štáty, aby sa snažili o spravodlivé 
cezhraničné rozdelenie povinností pri spoločných opatreniach, ktoré majú dosah na dve alebo 
viac krajín. V tomto prípade je hlavným cieľom spravodlivé rozdelenie povinností, a nie snaha 
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určiť možné spoločné opatrenia. Dôležitým prínosom smernice musí byť to, že bude 
podnecovať členské štáty, aby hľadali opatrenia presahujúce ich hranice, ktoré majú 
spoločný dosah na dve alebo viac krajín.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Odôvodnenie 14

(14) V kontexte manažmentu povodňových 
rizík je veľmi dôležitá zásada solidarity. 
Mala by podnecovať členské štáty k snahe o 
spravodlivé rozdelenie povinností pri 
spoločnom rozhodovaní o všeobecne 
prospešných opatreniach v oblasti 
manažmentu povodňových rizík pozdĺž 
vodných tokov.

(14) V kontexte manažmentu povodňových 
rizík je veľmi dôležitá zásada solidarity.
Mala by podnecovať členské štáty k snahe o 
spravodlivé rozdelenie povinností pri 
spoločnom rozhodovaní o všeobecne 
prospešných opatreniach v oblasti 
manažmentu povodňových rizík pozdĺž 
vodných tokov. Zásada solidarity tiež 
znamená, že členské štáty spolupracujú pri 
vypracovávaní plánov a prijímaní opatrení 
na predchádzanie povodniam a že členské 
štáty sa zdržia prijímania opatrení, ktoré 
zvyšujú riziko záplav v inom členskom 
štáte, pokiaľ takéto opatrenia nie sú 
súčasťou spoločného plánu. 

Or. nl

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade so spoločnou pozíciou a okrem iného aj s 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 219 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Odôvodnenie 16

(16) Vypracovanie plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
podľa smernice 2000/60/ES a plánov 
manažmentu povodňových rizík podľa tejto 
smernice sú prvkami integrovaného 
manažmentu povodia. V týchto dvoch 
procesoch by sa preto mal využívať 
potenciál na spoločnú synergiu a výhody, 

(16) Vypracovanie plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
podľa smernice 2000/60/ES a plánov 
manažmentu povodňových rizík podľa tejto 
smernice sú prvkami integrovaného 
manažmentu povodia. V týchto dvoch 
procesoch by sa preto mal využívať 
potenciál na spoločnú synergiu a výhody, 
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pričom by sa mali zohľadňovať 
environmentálne ciele smernice 2000/60/ES, 
zabezpečiť efektívnosť a rozumné 
využívanie zdrojov a zároveň uznať, že 
príslušné orgány a správne jednotky môžu 
byť odlišné v tejto smernici a v smernici 
2000/60/ES.

pričom by sa mali zohľadňovať 
environmentálne ciele smernice 2000/60/ES, 
zabezpečiť efektívnosť a rozumné 
využívanie zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Manažment povodňových rizík je dôležitým prvkom integrovaného manažmentu povodia, 
ktorý ustanovila smernica 2000/60/ES. V záujme využitia potenciálu na spoločnú synergiu a 
prínosy oboch smerníc zabezpečujúceho účinnosť a rozumné využívanie zdrojov by sa mala v 
tejto smernici uplatňovať rovnaká správna jednotka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Odôvodnenie 17

(17) V prípadoch viacúčelového využitia 
vodných útvarov rôznymi formami trvalo 
udržateľných ľudských činností (napr. 
manažment povodňových rizík, ekológia, 
vnútrozemská plavba alebo využite vodnej 
energie) a vplyvov týchto foriem využívania 
na vodné útvary smernica 2000/60/ES 
ustanovuje v článku 4 jasný a transparentný 
postup pre tieto formy využitia a vplyvy 
vrátane možných výnimiek z cieľov 
„dobrého stavu“ alebo „nezhoršenia stavu“.

(17) V prípadoch viacúčelového využitia 
vodných útvarov rôznymi formami trvalo 
udržateľných ľudských činností (napr. 
manažment povodňových rizík, ekológia, 
vnútrozemská plavba alebo využite vodnej 
energie) a vplyvov týchto foriem využívania 
na vodné útvary smernica 2000/60/ES 
ustanovuje v článku 4 jasný a transparentný 
postup pre tieto formy využitia a vplyvy 
vrátane možných výnimiek z cieľov 
„dobrého stavu“ alebo „nezhoršenia stavu“.
Zásada návratnosti nákladov vrátane 
nákladov na životné prostredie a zdroje by 
sa mala uplatňovať v prípade opatrení a 
infraštruktúry manažmentu povodňových 
rizík v súlade so smernicou 2000/60/ES.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 1

Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec na 
hodnotenie a manažment povodňových rizík 
s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky 
spojené s povodňami v Spoločenstve na 
ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a hospodársku činnosť.

Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec na 
hodnotenie a manažment povodňových rizík 
s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky 
spojené s povodňami v Spoločenstve na 
ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a hospodársku činnosť. Navyše 
pomôže dosiahnuť environmentálne ciele 
ustanovené platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (predchádzajúci 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27): je veľmi dôležité, aby rámec na riadenie povodňových 
rizík podporoval dosiahnutie cieľov ostatných právnych predpisov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 3 odsek 2 pododsek 1

2. Členské štáty však môžu na vykonávanie 
tejto smernice:

2. Členské štáty však môžu na vykonávanie 
tejto smernice vymenovať iné príslušné 
orgány ako tie, ktoré sú určené podľa 
článku 3 ods. 2 smernice 2000/60/ES.

a) vymenovať iné príslušné orgány ako tie, 
ktoré sú určené podľa článku 3 ods. 2 
smernice 2000/60/ES;;
b) určiť niektoré prímorské pobrežné 
oblasti alebo jednotlivé povodia a prideliť 
ich iným správnym jednotkám ako tým, 
ktorým sú pridelené podľa článku 3 ods. 1 
smernice 2000/60/ES..

Or. en

Odôvodnenie

Manažment povodňových rizík je dôležitým prvkom integrovaného manažmentu povodia, 
ktorý ustanovila smernica 2000/60/ES.  V záujme využitia potenciálu na spoločnú synergiu a 
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prínosy oboch smerníc zabezpečujúceho účinnosť a rozumné využívanie zdrojov by sa mala v 
tejto smernici uplatňovať rovnaká správna jednotka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

a) mapy správneho územia povodia vo 
vhodnej mierke, na ktorých sú zobrazené 
hranice povodí, čiastkových povodí, 
prípadne prímorských pobrežných oblastí s 
uvedením topografie a využitia územia;

a) mapy správneho územia povodia vo 
vhodnej mierke, na ktorých sú zobrazené 
hranice povodí, čiastkových povodí a 
prímorských pobrežných oblastí s uvedením 
topografie a využitia územia;

Or. en

Odôvodnenie

Ľudská činnosť je sústredená v pobrežných oblastiach, ktoré sú obzvlášť vystavené 
pravdepodobným vplyvom klimatických zmien. Preto by mali byť všetky pobrežné oblasti 
zahrnuté do predbežného posudzovania povodňových rizík. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 4 odsek 2 písmeno b)

b) opis povodní, ktoré sa vyskytli v 
minulosti a mali významné nepriaznivé 
vplyvy na ľudské zdravie, životné 
prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku 
činnosť a pri ktorých stále existuje 
pravdepodobnosť, že sa vyskytnú v 
budúcnosti vrátane ich rozsahu a trás 
postupu a posúdenie nepriaznivých vplyvov, 
ktoré spôsobili;

b) opis povodní, ktoré sa vyskytli v 
minulosti a mali významné nepriaznivé 
vplyvy na ľudské zdravie, životné 
prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku 
činnosť a pri ktorých stále existuje 
pravdepodobnosť, že sa vyskytnú v 
budúcnosti vrátane ich rozsahu, citlivosti na 
zmenu, najmä na pokles pôdy, posúdenia
nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobili, a 
úlohy, ktorú hrajú záplavové oblasti ako 
prirodzené zadržiavacie a nárazníkové zóny 
povodní, a popisu súčasných a budúcich 
trás šírenia záplav;

Or. en
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Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 34). Nezastavané oblasti, ktoré môžu byť prirodzene zaplavené (napr. 
záplavové oblasti), plnia cennú funkciu pri zadržiavaní vody. Je nutné ich brať do úvahy pri 
plánovacom procese podľa tejto smernice. Treba zohľadniť pokles pôdy, ktorý zvyšuje riziko 
záplav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 4 odsek 2 písmeno da) (nové)

da) posúdenie účinnosti existujúcich umelo 
vytvorených infraštruktúr protipovodňovej 
ochrany berúc do úvahy ich skutočnú 
schopnosť zabrániť škodám, ako aj ich 
hospodársku a environmentálnu účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 36). Pri stále väčších záplavách neposkytujú hrádze, priehrady a iné 
tradičné infraštruktúry ochranu pred povodňami a dokonca predstavujú ešte väčšie riziko, 
pretože sa môžu pretrhnúť. Účinnosť existujúcich infraštruktúr preto musí byť komplexne 
posúdená vrátane nákladov na životné prostredie a zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 6 odsek 4 písmeno ca) (nové)

ca) záplavové oblasti a iné prírodné oblasti, 
ktoré môžu v súčasnosti alebo v budúcnosti 
slúžiť ako zadržiavacie alebo nárazníkové 
zóny.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (PDN 156).  
Nezastavané oblasti, ktoré môžu byť prirodzene zaplavené (napr. záplavové oblasti) a plnia 



AM\651527SK.doc PE 384.516v01-00 10/23 AM\

SK

cennú funkciu pri zadržiavaní vody, by mohli byť predmetom osídlenia, pokiaľ nie sú zahrnuté 
do máp povodňových rizík a plánov povodňového manažmentu. Tým by sa stratila alebo 
oslabila ich významná funkcia znižovania povodňových rizík a boli by ohrozené nové stavby 
umiestnené na ich území. Je preto nevyhnutné, aby tieto oblasti a funkcie, ktoré plnia, boli 
zahrnuté/zohľadnené v príslušných mapách povodňových rizík a plánoch povodňového 
manažmentu, ktoré sa vypracujú na základe tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 6 odsek 5 písmeno ba) (nové)

ba) chránené kultúrne dedičstvo;

Or. en

Odôvodnenie

Mapy povodňových rizík by mali obsahovať aj informácie o pamiatkach, ktoré sú súčasťou 
kultúrneho dedičstva, vrátane archeologických pamiatok, a to v záujme lepšej ochrany 
kultúrneho dedičstva pred účinkami prírodných katastrof.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 6 odsek 5 písmeno c)

c) zariadenia uvedené v prílohe I k smernici 
Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o 
integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia1, ktoré 
by mohli v prípade zaplavenia spôsobiť 
havarijné znečistenie a potenciálne 
postihnuté chránené oblasti určené v prílohe 
IV ods. 1 body (i), (iii) a (v) smernice 
2000/60/ES;

c) zariadenia uvedené v prílohe I k smernici 
Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o 
integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia1, ktoré 
by mohli v prípade zaplavenia spôsobiť 
havarijné znečistenie a potenciálne 
postihnuté chránené oblasti určené v prílohe 
IV ods. 1 smernice 2000/60/ES;

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 49). Zoznam chránených oblastí požadovaný podľa článku 6 smernice 
2000/60/ES by mal zahŕňať aj oblasti citlivé na živiny a oblasti vymedzené pre hospodársky 
významné vodné druhy. V súlade s článkom 10 smernice 2000/60/ES musia členské štáty 
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uplatňovať kombinovaný prístup k emisiám z bodových a rozptýlených zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 6 odsek 5 písmeno d)

d) iné informácie, ktoré považujú členské 
štáty za užitočné, ako je uvedenie oblastí, v 
ktorých sa môžu vyskytnúť povodne s 
vysokým obsahom transportovaných 
sedimentov a povodne unášajúce rôzne 
predmety.

d) informácie o ďalších potenciálnych 
bodových alebo rozptýlených zdrojoch 
znečistenia, ak sú takéto informácie k 
dispozícii, a iné informácie, ktoré považujú 
členské štáty za užitočné, ako je uvedenie 
oblastí, v ktorých sa môžu vyskytnúť 
povodne s vysokým obsahom 
transportovaných sedimentov a povodne 
unášajúce rôzne predmety.

Or. en

Odôvodnenie

Iné bodové zdroje ako tie, na ktoré sa vzťahuje smernica o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia (IPPC), alebo potenciálne rozptýlené zdroje znečistenia 
by mali byť vyňaté, ak sú informácie dostupné v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 6 odsek 6

6. Členské štáty môžu rozhodnúť, že pre 
prímorské pobrežné oblasti, v ktorých je 
primeraná úroveň ochrany, sa príprava 
máp povodňového ohrozenia obmedzí na 
scenár uvedený v odseku 3 písm. a).

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie rozsahu máp povodňového ohrozenia len na extrémne povodne neposkytne 
dostatočnú ochranu občanom, hospodárstvu ani majetku, ako to požaduje táto smernica.  
Vzhľadom na to, že pobrežné oblasti sú obzvlášť vystavené pravdepodobným účinkom 
klimatických zmien, mapy povodňových rizík by mali byť pripravené na všetky možnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 6 odsek 7

7. Členské štáty môžu rozhodnúť, že pre 
oblasti, v ktorých dochádza k zaplavovaniu 
územia podzemnou vodou, obmedzia 
prípravu máp povodňového ohrozenia na 
scenár uvedený v odseku 3 písm. a).

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie rozsahu máp povodňového ohrozenia len na extrémne povodne neposkytne 
dostatočnú ochranu občanom, hospodárstvu ani majetku, ako to požaduje táto smernica.  
Zaplavovanie územia podzemnou vodou je čoraz častejšie a intenzívnejšie a v záujme ochrany 
občanov, hospodárstva a majetku by mapy povodňových rizík mali byť pripravené na všetky 
možnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 7 odsek 1

1. Členské štáty na základe máp uvedených 
v článku 6 ustanovia v súlade s odsekmi 2 a 
3 tohto článku plány manažmentu 
povodňového rizika koordinované na úrovni 
správneho územia povodia alebo správnej 
jednotky uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. b) 
pre oblasti určené podľa článku 5 ods. 1 a 
oblasti, na ktoré sa vzťahuje článok 13 ods. 
1 písm. b).

1. Členské štáty na základe máp uvedených 
v článku 6 ustanovia a zrealizujú v súlade s 
odsekmi 2 a 3 tohto článku plány 
manažmentu povodňových rizík
koordinované na úrovni správneho územia 
povodia alebo správnej jednotky uvedenej v 
článku 3 ods. 2 písm. b) pre oblasti určené 
podľa článku 5 ods. 1 a oblasti, na ktoré sa 
vzťahuje článok 13 ods. 1 písm. b).

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh znovu zavádza pôvodné znenie Komisie s cieľom objasniť, že 
existuje nielen povinnosť plány ustanoviť, ale ich aj zrealizovať.   
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 7 odsek 2

2. Členské štáty stanovia vhodné ciele 
manažmentu povodňových rizík pre oblasti 
určené podľa článku 5 ods. 1 a oblasti, na 
ktoré sa vzťahuje článok 13 ods. 1 písm. b), 
pričom sa zamerajú na zníženie 
potenciálnych nepriaznivých následkov 
záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, 
kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a, 
ak sa to považuje za vhodné, na netechnické 
iniciatívy a/alebo na zníženie 
pravdepodobnosti záplav.

2. Členské štáty stanovia vhodné ciele 
manažmentu povodňových rizík pre oblasti 
určené podľa článku 5 ods. 1 a oblasti, na 
ktoré sa vzťahuje článok 13 ods. 1 písm. b), 
pričom sa zamerajú na zníženie 
potenciálnych nepriaznivých následkov 
záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, 
kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a 
na netechnické iniciatívy a/alebo na zníženie 
pravdepodobnosti záplav. Využitia 
záplavových oblastí človekom by sa mali 
prispôsobiť zisteným povodňovým rizikám.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania. Je nutné upustiť 
od tradičných krátkodobých modelov umelých protipovodňových ochrán, ktoré často nesplnili 
svoju úlohu, a zamerať sa na všetko zahŕňajúci integrovaný manažment povodňových rizík 
realizovaný na úrovni povodí, ktorý bude prikladať väčší význam nekonštrukčným opatreniam 
spojeným s prírodou. Trvalo udržateľný manažment povodňových rizík sa zaoberá hlavnými 
príčinami záplav a ich ničivými následkami, nielen ich príznakmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 7 odsek 3 pododseky 1 a 2

3. Plány manažmentu povodňového rizika
obsahujú opatrenia, ktorých zámerom je 
dosiahnuť ciele stanovené v súlade s 
odsekom 2 a zahŕňajú komponenty uvedené 
v časti A prílohy.

3. Plány manažmentu povodňových rizík
obsahujú opatrenia, ktoré dosahujú ciele 
stanovené v súlade s odsekom 2 a zahŕňajú 
komponenty uvedené v časti A prílohy.

Plány manažmentu povodňového rizika
zohľadnia relevantné aspekty, ako sú 
náklady a prínosy, rozsah a trasy postupu 
povodní a oblasti s retenčným potenciálom, 
environmentálne ciele článku 4 smernice 
2000/60/ES, pôdne a vodné hospodárstvo, 
územné plány, využívanie územia, ochranu 

Plány manažmentu povodňových rizík
zohľadnia relevantné aspekty, ako sú 
náklady a prínosy, rozsah a úloha, ktorú 
hrajú záplavové oblasti ako prirodzené 
zadržiavacie/nárazníkové zóny povodní, a 
súčasné a budúce trasy šírenia záplav, 
environmentálne ciele článkov 1 a 4
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prírody, plavebnú a prístavnú infraštruktúru. smernice 2000/60/ES, ciele smernice Rady 
79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane 
voľne žijúceho vtáctva1 a smernice Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín2, pôdne a vodné 
hospodárstvo, územné plány, využívanie 
územia, ochranu prírody, plavebnú a 
prístavnú infraštruktúru.
1 Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 
807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).
2 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 
(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 1 rámcovej smernice o vode a ciele smerníc o voľne žijúcom vtáctve a 
biotopoch sú tiež dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 7 odsek 3 pododsek 1

3. Plány manažmentu povodňového rizika
obsahujú opatrenia, ktorých zámerom je 
dosiahnuť ciele stanovené v súlade s 
odsekom 2 a zahŕňajú komponenty uvedené 
v časti A prílohy.

3. Plány manažmentu povodňových rizík
dosahujú úroveň ochrany stanovenú v 
súlade s odsekom 2 a zahŕňajú opatrenia, 
ktoré pracujú s prírodnými procesmi, ako je 
udržiavanie a/alebo obnovovanie 
záplavových oblastí s cieľom vrátiť riekam 
priestor tam, kde je to možné, a podporujú 
v celom povodí vhodné využívanie pôdy 
a poľnohospodárske a lesnícke postupy. 

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (predchádzajúci 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57). Pozri odôvodnenie k článku 7 ods. 2 (Lienemann).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 7 odsek 3 pododsek 2

Plány manažmentu povodňového rizika
zohľadnia relevantné aspekty, ako sú 
náklady a prínosy, rozsah a trasy postupu 
povodní a oblasti s retenčným potenciálom, 
environmentálne ciele článku 4 smernice 
2000/60/ES, pôdne a vodné hospodárstvo, 
územné plány, využívanie územia, ochranu 
prírody, plavebnú a prístavnú infraštruktúru.

Plány manažmentu povodňových rizík
zohľadnia relevantné aspekty, ako sú 
náklady a prínosy, rozsah a úloha, ktorú 
hrajú záplavové oblasti ako prirodzené 
zadržiavacie/nárazníkové zóny povodní, a 
súčasné a budúce trasy šírenia záplav, ciele 
článkov 1 a 4 smernice 2000/60/ES, ciele 
smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva1 a 
smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 
o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín2, pôdne a vodné 
hospodárstvo, územné plány, využívanie 
územia, ochranu prírody, plavebnú a 
prístavnú infraštruktúru.
1 Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 
807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).
2 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 
(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 53 a 54). Nezastavané oblasti, ktoré môžu byť prirodzene zaplavené (napr. 
záplavové oblasti), plnia cennú funkciu pri zadržiavaní vody. Pokiaľ nie sú zahrnuté do máp 
povodňových rizík, mohli by byť predmetom osídlenia. Tým by sa stratila alebo oslabila ich 
významná funkcia znižovania povodňových rizík a boli by ohrozené nové stavby umiestnené 
na ich území. Ustanovenia článku 1 rámcovej smernice o vode a ciele smerníc o voľne 
žijúcom vtáctve a biotopoch sú tiež dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 7 odsek 3 pododsek 3

Plány manažmentu povodňového rizika
riešia všetky aspekty manažmentu 

Plány manažmentu povodňových rizík riešia 
všetky aspekty manažmentu povodňových 
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povodňového rizika so zameraním na 
prevenciu, ochranu, pripravenosť vrátane 
predpovedí povodní a systémov včasného 
varovania a s prihliadnutím na vlastnosti 
jednotlivých povodí alebo čiastkových 
povodí. Plány manažmentu povodňového 
rizika môžu tiež zahŕňať riadené záplavy 
určitých oblastí v prípade povodne.

rizík so zameraním na prevenciu, ochranu, 
pripravenosť a reakciu na mimoriadne 
situácie vrátane predpovedí povodní a 
systémov včasného varovania a s 
prihliadnutím na vlastnosti jednotlivých 
povodí alebo čiastkových povodí. Plány 
manažmentu povodňového rizika môžu tiež 
zahŕňať riadené záplavy určitých oblastí v 
prípade povodne.

Or. pt

Odôvodnenie

Plány manažmentu povodňových rizík by mali zahŕňať aj opatrenia na implementáciu 
vhodných plánov reakcie na mimoriadne situácie v koordinácii so službou civilnej obrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 7 odsek 3a (nový)

3a. Opatrenia manažmentu povodňových 
rizík, najmä tie, ktoré súvisia s budovaním 
infraštruktúr, by mali byť predmetom 
dôkladného a transparentného posúdenia z 
hospodárskeho a environmentálneho 
hľadiska, aby sa zabezpečila ich dlhodobá 
realizovateľnosť pre občanov a podniky, 
berúc do úvahy zásadu návratnosti 
nákladov vrátane nákladov na životné 
prostredie a zdroje.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 60). Pri stále väčších záplavách neposkytujú tradičné infraštruktúry 
ochranu pred povodňami a dokonca predstavujú ešte väčšie riziko, pretože sa môžu 
pretrhnúť. Účinnosť existujúcich infraštruktúr preto musí byť komplexne posúdená vrátane 
nákladov na životné prostredie a zdroje. Nové opatrenia povodňového manažmentu – ak majú 
byť prínosom pre spoločnosť – musia podliehať rozsiahlemu hospodárskemu posúdeniu, ktoré 
musí zahŕňať aj náklady na životné prostredie a zdroje.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 7 odsek 4

4. Plány manažmentu povodňového rizika 
ustanovené v jednom členskom štáte nesmú 
obsahovať opatrenia, ktoré svojím rozsahom 
a vplyvom významne zvyšujú povodňové 
riziká v smere toku alebo proti nemu v iných 
krajinách toho istého povodia alebo 
čiastkového povodia, pokiaľ tieto opatrenia 
neboli koordinované a dotknuté členské 
štáty sa nedohodli na riešení v rámci článku 
8.

4. V záujme solidarity musia plány 
manažmentu povodňových rizík 
zohľadňovať v prípade potreby opatrenia v 
oblastiach po prúde alebo proti prúdu 
vodných tokov. Plány manažmentu 
povodňového rizika ustanovené v jednom 
členskom štáte nesmú obsahovať opatrenia, 
ktoré svojím rozsahom a vplyvom významne 
zvyšujú povodňové riziká v smere toku 
alebo proti nemu v iných krajinách toho 
istého povodia alebo čiastkového povodia, 
pokiaľ tieto opatrenia neboli koordinované a 
dotknuté členské štáty sa nedohodli na 
riešení v rámci článku 8.

Or. nl

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je dôraznejšie formulovať zásadu 
solidarity v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 61 prijatým v prvom čítaní. Súvisí 
s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1, ktorý predložil ten istý poslanec k odôvodneniu 
14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 8 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa pre 
správne územia povodí alebo správne 
jednotky uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), 
ktoré sa nachádzajú výlučne na ich území, 
vypracoval jeden plán manažmentu 
povodňového rizika alebo súbor plánov 
manažmentu povodňového rizika
koordinovaný na úrovni správneho územia 
povodia.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa pre 
správne územia povodí alebo správne 
jednotky uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), 
ktoré sa nachádzajú výlučne na ich území, 
vypracoval jeden plán manažmentu 
povodňových rizík alebo súbor plánov 
manažmentu povodňových rizík
koordinovaný na úrovni správneho územia 
povodia. Členaké štáty pritom – a pri 
uplatňovaní článkov 4, 5, 6 a 7 – môžu 
využívať existujúce plány a nástroje, ak 
tieto plány a nástroje poskytujú 



AM\651527SK.doc PE 384.516v01-00 18/23 AM\

SK

porovnateľnú ochranu pred povodňami.

Or. nl

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť nadbytočným opatreniam v 
členských štátoch, ktoré už vypracovali plány a prijali opatrenia. Je to v súlade so spoločnou 
pozíciou, najmä odôvodnením 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 8 odsek 2

2. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia alebo správnej jednotky 
uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. b), ktoré sa 
nachádzajú výlučne na území Spoločenstva, 
členské štáty zabezpečia koordináciu s 
cieľom vypracovať jeden medzinárodný plán 
manažmentu povodňového rizika alebo 
súbor plánov manažmentu povodňového 
rizika koordinovaných na úrovni 
medzinárodného správneho územia povodia.
Keď sa takéto plány nevytvoria, členské 
štáty vypracujú plány manažmentu 
povodňového rizika, ktoré pokrývajú aspoň 
časti medzinárodného správneho územia 
povodia nachádzajúce sa na ich území, a čo 
najviac ich koordinujú na úrovni 
medzinárodného správneho územia povodia.

2. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia alebo správnej jednotky 
uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. b), ktoré sa 
nachádzajú výlučne na území Spoločenstva, 
členské štáty zabezpečia koordináciu s 
cieľom vypracovať jeden medzinárodný plán 
manažmentu povodňových rizík alebo súbor 
plánov manažmentu povodňových rizík 
koordinovaných na úrovni medzinárodného 
správneho územia povodia. Keď sa takéto 
plány nevytvoria, členské štáty vypracujú 
plány manažmentu povodňových rizík, ktoré 
pokrývajú aspoň časti medzinárodného 
správneho územia povodia nachádzajúce sa 
na ich území, a čo najviac ich koordinujú na 
úrovni medzinárodného správneho územia 
povodia. Členské štáty sa zdržia prijímania 
opatrení alebo účasti na činnostiach, ktoré 
zvyšujú riziko povodní v oblastiach po 
prúde alebo proti prúdu vodných tokov, 
pokiaľ tieto opatrenia alebo činnosti nie sú 
súčasťou spoločného plánu na znižovanie 
rizika povodní.

Or. nl

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade so spoločnou pozíciou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Kapitola V názov

Koordinácia so smernicou 2000/60/ES, 
informovanie verejnosti a konzultácie s 
verejnosťou

Koordinácia so smernicou 2000/60/ES, 
účasť verejnosti a konzultácie s verejnosťou

Or. en

Odôvodnenie

Aktívna účasť všetkých zúčastnených strán by mala byť hlavným prvkom manažmentu 
povodňových rizík, pretože umožňuje začlenenie a zváženie názorov, potrieb a záujmov 
užívateľov vody a tých, ktorí sú postihnutí povodňami. Nestačí byť informovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 9 bod 1

1. vypracovanie prvých máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňového rizika a ich 
následné preskúmania uvedené v článkoch 6 
a 14 tejto smernice sa uskutočnia tak, aby 
informácie, ktoré obsahujú, boli v súlade s 
relevantnými informáciami predkladanými 
na základe smernice 2000/60/ES. Ak sa to 
považuje za vhodné, môžu sa ďalej 
koordinovať s preskúmaniami ustanovenými 
v článku 5 ods. 2 smernice 2000/60/ES a 
začleniť sa do nich;

1. vypracovanie prvých máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňových rizík a ich 
následné preskúmania uvedené v článkoch 6 
a 14 tejto smernice sa uskutočnia tak, aby 
informácie, ktoré obsahujú, boli v súlade s 
relevantnými informáciami predkladanými 
na základe smernice 2000/60/ES. Budú sa
ďalej koordinovať s preskúmaniami 
ustanovenými v článku 5 ods. 2 smernice 
2000/60/ES a môžu sa do nich začleniť;

Or. en

Odôvodnenie

Vypracovanie prvých máp povodňového ohrozenia a máp povodňových rizík a ich následné 
preskúmania uvedené v článkoch 6 a 14 tejto smernice sa uskutočnia tak, aby informácie, 
ktoré obsahujú, boli v súlade s relevantnými informáciami predkladanými na základe 
smernice 2000/60/ES. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 9 bod 2

2. vypracovanie prvých plánov manažmentu 
povodňového rizika a ich následné 
preskúmania uvedené v článkoch 7 a 14 tejto 
smernice sa uskutočnia, ak sa to považuje za 
vhodné, koordinovane s preskúmaniami 
plánov vodohospodárskeho manažmentu 
povodia ustanovenými v článku 13 ods. 7 
smernice 2000/60/ES a môžu sa do nich 
začleniť;

2. vypracovanie prvých plánov manažmentu 
povodňových rizík a ich následné 
preskúmania uvedené v článkoch 7 a 14 tejto 
smernice sa uskutočnia koordinovane s 
preskúmaniami plánov vodohospodárskeho 
manažmentu povodia ustanovenými v 
článku 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES a 
môžu sa do nich začleniť;

Or. en

Odôvodnenie

Vypracovanie plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa smernice 2000/60/ES a 
plánov manažmentu povodňových rizík podľa tejto smernice sú prvkami integrovaného 
manažmentu povodia. Pri týchto dvoch procesoch by sa preto mal využívať potenciál na 
spoločnú synergiu a výhody. Najrentabilnejším a najudržateľnejším spôsobom 
vypracovávania opatrení manažmentu povodňových rizík je integrovať oba plánovacie a 
oznamovacie postupy s cieľom predísť plytvaniu administratívnymi a verejnými zdrojmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 9 bod 2

2. vypracovanie prvých plánov manažmentu 
povodňového rizika a ich následné 
preskúmania uvedené v článkoch 7 a 14 tejto 
smernice sa uskutočnia, ak sa to považuje za 
vhodné, koordinovane s preskúmaniami 
plánov vodohospodárskeho manažmentu 
povodia ustanovenými v článku 13 ods. 7 
smernice 2000/60/ES a môžu sa do nich 
začleniť;

2. vypracovanie prvých plánov manažmentu 
povodňových rizík a ich následné 
preskúmania uvedené v článkoch 7 a 14 tejto 
smernice sa uskutočnia koordinovane s 
preskúmaniami plánov vodohospodárskeho 
manažmentu povodia ustanovenými v 
článku 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES a 
môžu sa do nich začleniť;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 9 bod 3

3. aktívna účasť všetkých zainteresovaných 
strán podľa článku 10 tejto smernice sa 
podľa potreby koordinuje s aktívnou 
účasťou zainteresovaných strán podľa 
článku 14 smernice 2000/60/ES.

3. aktívna účasť všetkých zainteresovaných 
strán podľa článku 10 tejto smernice sa 
koordinuje s aktívnou účasťou 
zainteresovaných strán podľa článku 14 
smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Vypracovanie plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa smernice 2000/60/ES a 
plánov manažmentu povodňových rizík podľa tejto smernice sú prvkami integrovaného 
manažmentu povodia. Pri týchto dvoch procesoch by sa preto mal využívať potenciál na 
spoločnú synergiu a výhody. Najrentabilnejším a najudržateľnejším spôsobom 
vypracovávania opatrení manažmentu povodňových rizík je integrovať oba plánovacie a 
oznamovacie postupy s cieľom predísť plytvaniu administratívnymi a verejnými zdrojmi 
vrátane požiadaviek na účasť verejnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 10 odsek 2

2. Členské štáty podporujú aktívnu účasť 
zainteresovaných strán na vypracovaní, 
preskúmaní a aktualizácii plánov 
manažmentu povodňového rizika uvedených 
v kapitole IV.

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

Or. en

Odôvodnenie

Aktívna účasť všetkých zúčastnených strán by mala byť hlavným prvkom manažmentu 
povodňových rizík, pretože umožňuje začlenenie a zváženie názorov, potrieb a záujmov 
užívateľov vody a tých, ktorí sú postihnutí povodňami. Nestačí byť informovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha hlava A oddiel I bod 4a (nový)
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4a. uprednostňovanie opatrení, ktoré 
podporujú predchádzanie škodám v súlade 
s cieľmi „nezhoršovania stavu“ a/alebo 
„dobrého ekologického, chemického a 
kvantitatívneho stavu“ stanovenými v 
smernici 2000/60/ES, ako sú:
— ochrana mokradí a záplavových oblastí,
— obnova narušených mokradí 
a záplavových oblastí (vrátane riečnych 
meandrov), najmä tých, ktoré znovu 
spájajú rieky s ich záplavovými oblasťami,
— odstránenie zastaraných 
protipovodňových infraštruktúr z riek,
— zabránenie ďalšej výstavbe 
(infraštruktúr, bytov atď.) v záplavových 
oblastiach,
— podporovanie stavebných opatrení na 
zdokonalenie existujúcich budov (ako napr. 
pilótové základy),
— podporovanie trvalo udržateľných 
postupov využívania pôdy v oblastiach 
zachytávania vody, ako je zalesňovanie, 
s cieľom zlepšiť prirodzené zadržiavania 
vody a doplňovanie podzemnej vody,
— predchádzajúce povolenie alebo 
registrácia na trvalé činnosti v záplavových 
oblastiach, ako sú výstavba a priemyselný 
rozvoj. 

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 37). Pozri odôvodnenie k článku 7 ods. 2 (Lienemann).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha hlava A oddiel I bod 4a (nový)

4a. uprednostňovanie opatrení, ktoré 
podporujú predchádzanie škodám v súlade 
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s cieľmi „nezhoršovania stavu“ a/alebo 
„dobrého ekologického, chemického a 
kvantitatívneho stavu“ stanovenými v 
smernici 2000/60/ES, ako sú:
— ochrana mokradí a záplavových oblastí,
— obnova narušených mokradí 
a záplavových oblastí (vrátane riečnych 
meandrov), najmä tých, ktoré znovu 
spájajú rieky s ich záplavovými oblasťami,
— odstránenie zastaraných 
protipovodňových infraštruktúr z riek,
— zabránenie ďalšej výstavbe 
(infraštruktúr, bytov atď.) v záplavových 
oblastiach,
— podporovanie stavebných opatrení na 
zdokonalenie existujúcich budov (ako napr. 
pilótové základy),
— podporovanie trvalo udržateľných 
postupov využívania pôdy v oblastiach 
zachytávania vody, ako je zalesňovanie, 
s cieľom zlepšiť prirodzené zadržiavania 
vody a doplňovanie podzemnej vody,
— predchádzajúce povolenie alebo 
registrácia na trvalé činnosti v záplavových 
oblastiach, ako sú výstavba a priemyselný 
rozvoj. 

Or. en

Odôvodnenie

Plány manažmentu povodňových rizík by mali posudzovať a uprednostňovať opatrenia na 
základe ich vplyvu na životné prostredie. 


