
PA\605043SK.doc PE 370.110v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre regionálny rozvoj

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/0005(COD)

1.3.2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posúdení povodní a 
povodňovom manažmente
(KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jillian Evans



PA\605043SK.doc PE 370.110v02-002/13 PA\605043SK.doc

SK

PA_Leg



PA\605043SK.doc PE 370.110v02-003/13 PA\605043SK.doc

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vaša spravodajkyňa preto navrhuje prijatie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2 a (nové)
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(2a) Tradičné stratégie povodňového 
manažmentu, ktoré sa väčšinou zakladajú 
na výstavbe infraštruktúr pre okamžitú 
ochranu ľudí, nehnuteľností a tovaru, 
neboli schopné zaručiť takú úroveň 
ochrany, akú by mali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3

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

(3) Znížiť riziko ohrozenia ľudského 
zdravia, životného prostredia 
a infraštruktúry spojeného s povodňami je 
realizovateľné a žiaduce. Ak však opatrenia 
na zníženie rizika škôd spôsobených 
povodňami majú byť účinné a musia viacej 
zdôrazniť opatrenia v súvislosti s prírodou, 
aby sa podporil prechod z tradičných 
krátkodobých foriem založených na 
„výstavbe zameranej na ochranu“ smerom 
k ekologickému trvalo udržateľnému 
povodňovému manažmentu, musia byť 
koordinované pozdĺž celých povodí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3 a (nové)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7 a (nové)

(7a) Trvalo udržateľný povodňový 
manažment by sa mal zahrnúť do 
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vymedzenia rozsahu pôsobnosti 
a uplatňovania všetkých ostatných 
príslušných politík členských štátov 
a Spoločenstva, napr. politiky lodnej 
dopravy, poľnohospodárskej politiky, 
kohéznej politiky, politiky v oblasti 
energetiky a výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 9

(9) Riziko záplav v určitých oblastiach 
Spoločenstva by sa nemuselo považovať za 
závažné, napríklad v riedko obývaných alebo 
neobývaných oblastiach alebo v oblastiach s 
obmedzenými ekonomickými aktívami 
alebo ekologickou hodnotou. Predbežné 
posúdenie povodňového rizika pre každé 
povodie, čiastkové povodie a súvisiace 
pobrežné oblasti by sa malo uskutočniť na 
úrovni správnej jednotky povodia s cieľom 
určiť povodňové riziko vo všetkých 
prípadoch a či je nutná ďalšia akcia.

(9) Riziko záplav v určitých oblastiach 
Spoločenstva sa môže považovať za 
nezávažné, napríklad v riedko obývaných 
alebo neobývaných oblastiach alebo v 
oblastiach s obmedzenými ekonomickými 
aktívami alebo ekologickou hodnotou. Tieto 
oblasti môžu mať však význam pre 
protipovodňovú ochranu. Predbežné 
posúdenie povodňového rizika pre každé
povodie, čiastkové povodie a súvisiace 
pobrežné oblasti by sa malo uskutočniť na 
úrovni správnej jednotky povodia s cieľom 
určiť povodňové riziko vo všetkých 
prípadoch, možnosť protipovodňovej 
ochrany a či je nutná ďalšia akcia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 14

(14) Tvorba plánov vodohospodárskeho 
manažmentu povodia v zmysle smernice 
2000/60/ES a plánov povodňového 
manažmentu v zmysle tejto smernice sú 
prvkami integrovaného manažmentu 
povodia. V týchto dvoch procesoch by sa 
preto mali využiť možnosti vzájomných 
synergií. S cieľom zabezpečiť účinnosť 
a rozumné využitie zdrojov, implementácia 
tejto smernice musí byť úzko koordinovaná 
so smernicou 2000/60/ES.

(14) Tvorba plánov vodohospodárskeho
manažmentu povodia v zmysle smernice 
2000/60/ES a plánov povodňového 
manažmentu v zmysle tejto smernice sú 
komponentmi integrovaného manažmentu 
povodia.  Tieto dva procesy by sa preto mali 
plne integrovať. S cieľom zabezpečiť 
účinnosť a rozumné využitie zdrojov, 
implementácia tejto smernice musí byť 
okamžite integrovaná a v súlade 
s uplatňovaním smernice 2000/60/ES 
a mala by byť v zhode s jej cieľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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Odôvodnenie 15

(15) V prípadoch viacúčelového využitia 
vodných útvarov na rôzne formy trvalo 
udržateľných ľudských činností (napr. 
povodňový manažment, ekológia, 
vnútrozemská plavba alebo vodná energia) 
a dôsledky týchto využití na vodné útvary, 
ustanovuje smernica 2000/60/ES vo svojom 
článku 4 ods. 7 jasný a transparentný proces 
zaoberajúci sa týmito využitiami a vplyvmi 
vrátane možných výnimiek z cieľov 
„dobrého stavu“ alebo „nezhoršenia stavu“.

(15) V prípadoch viacúčelového využitia 
vodných útvarov na rôzne formy trvalo 
udržateľných ľudských činností (napr. 
povodňový manažment a ekológia) 
a dôsledky týchto využití na vodné útvary, 
ustanovuje smernica 2000/60/ES vo svojom 
článku 4 ods. 7 jasný a transparentný proces 
zaoberajúci sa týmito využitiami a vplyvmi 
vrátane možných výnimiek z cieľov 
„dobrého stavu“ alebo „nezhoršenia stavu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3

Na účely tejto smernice členské štáty 
využijú opatrenia v zmysle článku 3 ods. 1, 
2, 3 a 6 smernice 2000/60/ES.

Na účely tejto smernice členské štáty 
podporujú politiku a opatrenia trvalo 
udržateľného povodňového manažmentu 
v súlade s cieľmi ustanovenými v článkoch 
1 a 4 smernice 2000/60/ES a využijú 
opatrenia v zmysle článku 3 ods. 1, 2, 3 a 6 
smernice 2000/60/ES.

Členské štáty integrujú požiadavky trvalo 
udržateľného povodňového manažmentu 
do vymedzenia rozsahu pôsobnosti 
a uplatňovania všetkých ostatných 
príslušných politík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 odsek 2 bod a)

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 odsek 2 bod f a) (nový)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 1 bod a)

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 7 odsek 1

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

1. Členské štáty pripravia na úrovni 
správneho územia povodia povodňové mapy 
a indikatívne mapy škôd spôsobené 
povodňami, ďalej „mapy povodňových 
rizík“ pre povodia, čiastkové povodia 
a pásma pobrežnej vody určené v článku 5 
ods. 1 písm. b) a použijú mapy 
povodňového rizika na postupné znižovanie 
priamych alebo nepriamych dotácií, 
ktorých výsledkom je zvýšenie povodňových 
rizík. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 odsek 2 bod c a) (nový)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 9 odsek 1
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1. Členské štáty pripravia a implementujú na 
úrovni správneho územia povodia, 
čiastkového povodia a pásiem pobrežnej 
vody plány povodňového manažmentu 
určené v článku 5 ods. 1 písm b) v súlade 
s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 9 odsek 2

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 9 odsek 3 pododsek 1

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

3. Plány povodňového manažmentu 
obsahujú opatrenia, ktorých cieľom je:
a) dosiahnutie úrovní prevencie rizika a 
ochrany zriadených v súlade s odsekom 2;

b) prispieť k povodňovému manažmentu v 
regiónoch smerom po prúde alebo proti 
prúdu alebo aspoň neovplyvniť povodňové 
riziká tak, aby regiónom smerom po prúde 
alebo proti prúdu nevznikli pri dosahovaní 
príslušných úrovní prevencie rizika a 
ochrany neúmerné náklady;

c) využívať prírodné procesy ako 
prirodzené zadržiavanie povodní a podporiť 
vhodné využívanie pôdy a primerané 
postupy v oblasti poľnohospodárstva a 
lesníctva pozdĺž celého správneho územia 
povodia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 9 odsek 3 pododsek 1 a (nový)

Opatrenia v rámci povodňového 
manažmentu zahŕňajú náhradu nákladov 
tak, že hospodárska činnosť v oblastiach 
s povodňovým rizikom platí tak 
protipovodňovú ochranu a pohotovostné 
služby, ako aj náklady na životné prostredie 
a zdroje a stanovujú povinnosti ľudí 
žijúcich v oblastiach s povodňovým rizikom 
týkajúce sa prijatia všetkých možných 
preventívnych opatrení na obmedzenie 
škôd. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 12 odsek 1

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 13 odseky 1 a 2

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

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

2. Vypracovanie prvých máp povodňového 
manažmentu a ich následné preskúmania 
uvedené v článku 10 tejto smernice sa 
vykonajú v úzkej spolupráci a v prípade 
vhodnosti začlenia do preskúmaní plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 

2. Vypracovanie prvých máp povodňového 
manažmentu a ich následné preskúmania 
uvedené v článku 10 tejto smernice sa 
vykonajú od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice v úzkej spolupráci 
a začlenia do preskúmaní plánov 
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ustanovených v článku 13 ods. 7 smernice 
2000/60/ES.

vodohospodárskeho manažmentu povodia 
ustanovených v článku 13 ods. 7 smernice 
2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 14 odsek 2

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

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha oddiel A odsek 3

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha oddiel A odsek 3 a) (nový)

3a) určenie všetkých príslušných politík 
a finančných mechanizmov, ktoré je treba 
použiť na zabezpečenie trvalo 
udržateľného povodňového manažmentu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha oddiel A odsek 3 b) (nový)

3b) hodnotenie tak vplyvu strategických 
možností na ekologický stav postihnutých 
vodných útvarov, ako aj ich hospodárskych 
následkov vrátane všetkých nákladov na 
zdroje a životné prostredie;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha oddiel A odsek 4

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

4. opis opatrení požadovaných na 
dosiahnutie príslušných úrovní prevencie 
rizika a ochrany vrátane opatrení prijatých 
v súlade s článkom 9, opatrenia, ktoré je 
potrebné prijať ako súčasť programu 
opatrení, ktorý je zahrnutý do manažmentu 
povodia na základe smernice 2000/60/ES, 
začleniť ich do neho a podávať o nich 
správy spolu s informáciami o ňom, 
opatrenia na náhradu nákladov a opatrenia 
týkajúce sa povodní prijaté v zmysle iných 
predpisov Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha oddiel A odsek 4 a (nový)

4a) uprednostnenie opatrení, ktoré 
podporujú prevenciu škôd v súlade s cieľmi 
smernice 2000/60/ES týkajúcimi sa 
„nezhoršenia stavu“ a/alebo „dobrého 
ekologického, chemického 
a kvantitatívneho stavu“ na:
- ochranu mokradí a záplavových oblastí,
- obnovu degradovaných mokradí 
a záplavových oblastí (vrátane meandrov), 
najmä tých, ktoré znovu spájajú rieky a ich 
záplavové oblasti,
- odstránenie zastaraných umelých 
protipovodňových infraštruktúr z riek,
- zamedzenie ďalšej výstavbe 
(infraštruktúr, obydlí atď.) v záplavových 
oblastiach,
- podporu trvalo udržateľných postupov 
využívania pôdy v oblastiach povodí 
s cieľom zlepšenia prirodzeného 
zadržiavania vody a doplňovania 
podzemnej vody,
- potrebu povolenia alebo registrácie na 
činnosť v záplavových oblastiach; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha oddiel A odsek 4 b) (nový)

4b) hodnotenie priameho alebo nepriameho 
dopadu opatrení povodňového manažmentu 
na chemické zloženie podzemných vôd;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha oddiel A odsek 4 bod c) (nový)

4c) opis účasti všetkých príslušných 
orgánov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha oddiel B odsek 2

2. hodnotenie pokroku pri dosahovaní 
úrovne ochrany;

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


