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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a 
protipovodňových opatřeních 
(KOM (2006)0015 – C6-0020/2006 –2006/0005 (COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM
(2006)0015)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst.1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0020/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro regionální rozvoj 
(A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o vyhodnocování povodní a 
protipovodňových opatřeních

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o vyhodnocování povodňových rizik 
a protipovodňových opatřeních 
(Tato změna platí v celém legislativním 
textu; po přijetí pozměňovacího návrhu 
budou nutné příslušné úpravy v celém 
textu.)   

Odůvodnění

Legislativní text se obecně zabývá riziky, nikoliv konkrétními povodněmi. 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1

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

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

Odůvodnění

V souladu s článkem 1 návrhu Komise (předmět) by mělo být životní prostředí uvedeno také 
zde. 

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

(3) Omezit riziko škod na lidském zdraví, 
životním prostředí a infrastruktuře, které 
jsou spojeny s povodněmi, je proveditelné 
a žádoucí, nicméně pokud mají být 
opatření k omezení rizik povodňových 
škod účinná, je nutné je koordinovat 
v rámci povodí.

(3) Omezit povodňová rizika pro lidské 
zdraví, životní prostředí a infrastrukturu je 
proveditelné a žádoucí, nicméně pokud 
mají být opatření k omezení rizik 
povodňových škod účinná, je nutné je 
koordinovat v rámci povodí.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Vědci jednomyslně poukazují na to, 
že se četnost extrémních srážek  v 
posledních letech zvýšila. 

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 3b (nový)

(3b) Rada (pro životní prostředí ) ve svých 
závěrech ze dne 14. října 2004 uznala, „že 
činnost člověka přispívá ke zvýšení 
pravděpodobnosti a negativních dopadů 
(extrémních) povodní a že změna klimatu 
také povede ke zvýšení počtu povodní“. 
Protože v souladu se zásadou udržitelného 
rozvoje podle článku 37 Listiny 
základních práv Evropské unie má být 
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vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí začleněna do politiky životního 
prostředí EU, musí Komise a členské státy 
učinit opatření, která zlepší prevenci a  
ochranu před povodňovými riziky a zmírní 
riziko škod.

Odůvodnění

Jak Rada ve svých závěrech ze dne 14. října 2004 konstatovala, existuje souvislost mezi 
změnou klimatu a zvýšeným počtem  výskytu povodní. Protože je tento poznatek 
nepopiratelný,  je nutno učinit opatření, která omezí dopady těchto povodní.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 4

(4) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky1, 
požaduje vytvoření integrovaných plánů 
pro každé povodí v zájmu dosažení 
dobrého ekologického a chemického stavu 
a přispěje ke zmírnění účinků povodní. 
Omezovat riziko povodní však nepatří 
k hlavním cílům uvedené směrnice, která 
rovněž nezohledňuje budoucí rizika 
způsobená změnou klimatu.

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

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 9

(9) V některých oblastech Společenství lze 
povodňová rizika považovat 
za nevýznamná, např. v řídce osídlených či 
neosídlených oblastech nebo oblastech 
s omezenými hospodářskými aktivy nebo 
ekologickou hodnotou. Na úrovni oblasti 
by v každém povodí, dílčím povodí a 

(9) V některých oblastech Společenství lze 
povodňová rizika považovat 
za nevýznamná, např. v řídce osídlených či 
neosídlených oblastech nebo oblastech 
s omezenými hospodářskými aktivy nebo 
ekologickou hodnotou. Na úrovni oblasti 
by v každém povodí, dílčím povodí a 

  
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst L 331, 
15.12.2001, s. 1)
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pobřežních zónách, jež k ní příslušejí, mělo 
být provedeno předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik s cílem určit pro každý 
z případů povodňové riziko a případnou 
nutnost další akce.

pobřežních zónách, jež k ní příslušejí, nebo 
na území příslušného členského státu, 
jemuž část mezinárodního povodí náleží,  
mělo být provedeno předběžné
vyhodnocení povodňových rizik s cílem 
určit pro každý z případů povodňové riziko 
a případnou nutnost další akceriziko a 
případnou nutnost další akce.
(Změna z „vorausschauend“ na 
„vorläufig“ platí  v celém legislativním 
textu; po přijetí pozměňovacího návrhu 
budou nutné příslušné úpravy v celém 
textu.)

Odůvodnění

Změna z „vorausschauend“ na „vorläufig“ se týká pouze německého textu.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Vzhledem ke stávajícím možnostem 
členských států by podle principu 
subsidiarity měla být na lokální a 
regionální úrovni v podstatné míře  
poskytnuta flexibilita, zejména pokud se 
týká organizace a odpovědnosti úřadů, 
plánů řízení povodňových rizik a map 
povodňových rizik, úrovně ochrany a také 
pokud se týká opatření a harmonogramů 
pro dosažení stanovených cílů.

Odůvodnění

Viz závěry Rady (pro životní prostředí) ze dne 14.října 2004.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 11

(11) S cílem předejít nepříznivým 
dopadům povodní na dotyčnou oblast nebo 
je omezit, je vhodné stanovit vypracování 
plánů řízení povodňových rizik. Příčiny a 
následky povodní jsou různé v různých 
zemích a regionech Společenství. Plány 
řízení povodňových rizik by tedy měly 

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

zohlednit konkrétní geografické, 
geologické, hydrologické, topografické a 
další významné okolnosti povodí, dílčího 
povodí a úseku pobřeží a přijít s řešeními 
navrženými přesně podle potřeb a priorit 
povodí, dílčího povodí nebo pobřeží a 
zajistit při tom koordinaci s oblastmi 
povodí.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 15

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

vypouští se

Odůvodnění

Zde zmiňovaný princip nelze  při řízení povodňových rizik uplatnit, a proto tento odkaz 
nevede k cíli.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 17

(17) V této směrnici jsou dodržována 
základní práva a zachovávány zásady 
uznávané zejména Listinou základních 
práv Evropské unie. Cílem je zejména 
podpora začlenění vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí do politik Společenství 
v souladu se zásadou udržitelného rozvoje 
podle článku 37 Listiny základních práv 
Evropské unie.

vypouští se

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 3b(nový).
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Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 18

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

(18) Jelikož cílů zamýšlené činnosti nelze 
v uspokojivé míře dosáhnout na úrovni 
členských států, a lze jich z důvodu jejího 
rozsahu a účinků tedy lépe dosáhnout 
na úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality uvedenou ve zmíněném 
článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec 
toho, co je pro dosažení těchto cílů 
nezbytné, Členské státy tedy mohou v 
první fázi zpracování, až do data 
uvedeného v čl. 6 odst. 2, používat 
stávající plány, pokud jsou splněna 
minimální kritéria uvedená v článku 4.

Odůvodnění

Podle subsidiarity je stávající činnost členských států, pokud splňuje minimální kritéria, 
považována až do první kontroly předběžného hodnocení povodňového rizika za činnost v 
souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 18a (nový)

(18a) Ustanovení (č.30) protokolu o 
uplatňování zásad subsidiarity a 
proporcionality, který je součástí Smlouvy 
o ES,  byla při přípravě této směrnice plně 
zohledněna.

Pozměňovací návrh 14
Článek 1

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

Cílem této směrnice je stanovit rámec pro 
vyhodnocování a řízení rizik pro lidské 
zdraví, životní prostředí a hospodářskou 
činnost, která jsou spojena s povodněmi ve 
Společenství.
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Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 2

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

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

Odůvodnění

Spojení „určité závažnosti“ činí text nejasným.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 pododstavec. 1a (nový)

Pokud členské státy určí pro uplatňování 
této směrnice jiný příslušný úřad, platí 
ustanovení čl. 3 odst. 6, 8 a 9 směrnice 
2000/60/ES.

Odůvodnění

Zde by měla být členským státům poskytnuta určitá flexibilita.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 4 odst.1

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

1. Členské státy provedou v souladu 
s odstavcem 2 předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik pro každou oblast 
povodí nebo část mezinárodní oblasti 
povodí, jež leží na jejich území. Opírají se 
přitom o stávající znalosti a využívají již 
existující šetření.

Odůvodnění

Členské státy, které již v této oblasti podnikly určité kroky, musí mít možnost toho využít.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 4 pododstavec 2 písm.b)
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b) popis povodní, ke kterým došlo
v minulosti;

b) popis povodní za posledních 30 let;

Odůvodnění

Vědci se shodují na tom, že rozsah a četnost povodní se bude zvyšovat. Popis povodní, k nimž 
došlo před více než 30 lety proto nemá význam.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 pododstavec 2 písm.c)

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

vypouští se

Odůvodnění

Toto kritérium je pro předběžné hodnocení příliš vědecké; mělo by být uvedeno teprve při 
sestavování plánů řízení povodňových rizik.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 4 pododstavec 2 písm.d)

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

vypouští se

Odůvodnění

Toto kritérium je pro předběžné hodnocení příliš vědecké; mělo by být uvedeno teprve při 
sestavování plánů řízení povodňových rizik.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 4 odst. 2a (nový)
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2a. 2a. Členské státy se mohou 
rozhodnout, že u povodí, dílčího povodí 
nebo úseku pobřeží, u nichž již lze 
vycházet z dostatečného potencionálního 
rizika, upustí od předběžného hodnocení 
povodňového rizika  uvedeného  v 
odstavci 1, pokud  
a) k termínu uvedeném v čl. 6 odst. 1 již 
existují mapy povodňových rizik nebo 
plány řízení povodňových rizik;
b) členské státy informují Komisi do data 
uvedeného v čl. 6 odst. 1 o tom, že tuto 
výjimku využijí; a
c) přezkoumání předběžného hodnocení 
povodňového rizika, map povodňových
rizik a plánů řízení povodňových rizik 
bude provedeno podle kapitoly II, III a IV 
v termínech uvedených v čl. 2 odst. 2, čl. 8 
odst. 2 popř. čl. 10 odst. 2.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 15.

Pozměňovací návrh 22
Článek 5

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

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

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

Povodí, dílčí povodí, úsek pobřeží nebo 
jeho části, v jejichž případě se dospělo k 
závěru, že žádná potenciálně významná 
povodňová rizika neexistují nebo se možné 
následky pro životní prostředí nebo 
hospodářskou činnost považují za 
přijatelně omezené;

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

Povodí, dílčí povodí, úsek pobřeží nebo 
jeho části, v jejich případě se dospělo 
k závěru, že existují potenciálně závažná 
povodňová rizika nebo že jejich výskyt je 
pravděpodobný.
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2. Zařazení podle odstavce 1 
mezinárodního povodí nebo dílčího povodí 
či úseku pobřeží mezinárodní oblasti 
povodí se koordinuje mezi dotyčnými 
členskými státy

2. Zařazení podle odstavce 1 
mezinárodního povodí, dílčího povodí, 
úseku pobřeží nebo jeho částí v rámci 
mezinárodní oblasti povodí se koordinuje 
mezi dotyčnými členskými státy.

Odůvodnění

Dopady na lidské zdraví nelze nikdy akceptovat.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

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

Povodí, dílčí povodí a úsek pobřeží, v 
jejichž případě se dospělo k závěru, že 
existují potenciálně závažná povodňová 
rizika.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy připraví na úrovni oblastí 
povodí povodňové mapy a indikativní 
mapy povodňových škod, dále jen „mapy 
povodňových rizik“, pro povodí, dílčí 
povodí a úseky pobřeží určené podle čl. 5 
odst. 1 písm. b).

1. Členské státy připraví na úrovni oblastí 
povodí nebo na území příslušného 
členského státu, jemuž část 
mezinárodního povodí náleží, povodňové 
mapy a indikativní mapy povodňových 
škod, dále jen „mapy povodňových rizik“, 
pro povodí, dílčí povodí a úseky pobřeží 
určené podle čl. 5 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 25
Čl. 7 odst. 2 písm.a)

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

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

Odůvodnění

Pojmy jako „vysoká/střední pravděpodobnost“ nelze v terminologii řízení povodňových rizik 
používat.

Pozměňovací návrh 26
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Čl. 7 odst. 2 písm.b)

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

b) povodně s pravděpodobným intervalem
opakování jednou za 100 let;

Odůvodnění

Pojmy jako „vysoká/střední pravděpodobnost“ nelze v terminologii řízení povodňových rizik 
používat.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2 písm.c)

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a 
nánosu naplavenin.

c) oblasti možného výskytu eroze břehů a 
nánosu naplavenin.

Odůvodnění

Týká se pouze německého jazyka.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 9 odst. 1a (nový)

1a. Pro sestavení těchto plánů členské 
státy popíší průběh povodní a jejich 
citlivost vůči změnám, včetně úlohy 
záplavových území jako přirozeného 
prvku se zadržovací nebo nárazníkovou 
funkcí a nynější i budoucí cesty postupu 
povodňové vlny. Dále popíší rozvojové 
plány, které vedou ke změnám využití 
území, rozmístění populace nebo 
hospodářských činností, což by vedlo 
ke zvýšení povodňových rizik ve vlastní 
oblasti nebo v jiných regionech po nebo 
proti proudu vodního toku.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 9 odst. 1b (nový)

1b. Pokud již existují mapy nebo plány 
povodí nebo jejich částí, které odpovídají 
požadavkům této směrnice, mohou 
členské státy stávající mapy popř. plány 
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využít pro účely  této směrnice.
Přezkoumání a aktualizace se však neruší.

Odůvodnění

Členské státy, které již v této oblasti podnikly určité kroky, musí mít možnost toho využít.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 9 odst.4

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

4. Opatření řízení povodňových rizik 
učiněná v jednom členském státě nebo 
činnosti provedené za jiným účelem
nesmějí zvýšit povodňová rizika v žádné 
zemi po nebo proti proudu vodního toku.

Odůvodnění

Nestačí zde uvést pouze sousední země, je nutno zohlednit všechny dopady po nebo proti 
proudu vodního toku.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 12 odst.2a (nový)

2a. Členské státy zajistí, aby se požadavky 
této směrnice koordinovaly v celém 
povodí. V případě mezinárodních oblastí 
povodí dotyčné členské státy společně 
zajistí tuto koordinaci a mohou k tomuto 
účelu využít stávající struktury, které se 
vztahují k mezinárodním dohodám.

Odůvodnění

Úprava podle čl.3 odst.4 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 12 odst.3

3. V případě mezinárodní oblasti povodí 
přesahující hranice Společenství, pokud se 
nevypracovává jediný a jednotný 
mezinárodní plán řízení povodňových rizik 
zahrnující některou dotyčnou třetí zemi, 
vypracují členské státy plány řízení 

3. V případě mezinárodní oblasti povodí 
přesahující hranice Společenství, pokud se 
nevypracovává jediný a jednotný 
mezinárodní plán řízení povodňových rizik 
zahrnující některou dotyčnou třetí zemi, 
bude dotyčný  členský stát nebo dotyčné  
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povodňových rizik, které se vztahují 
alespoň na ty části mezinárodní oblasti 
povodí, jež leží na území dotyčných 
členských států.

členské státy usilovat o vhodnou 
koordinaci s příslušnými nečlenskými 
státy tak, aby bylo dosaženo cílů této 
směrnice v celé oblasti povodí.

Odůvodnění

Úprava podle čl.3 odst.5 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 12 odst.3a (nový)

3a. S ohledem na případné problémy, 
které mají dopad na řízení povodňových 
rizik ve členském státě a nelze se jimi 
zabývat na úrovni členských států, se 
odkazuje  na článek 12 směrnice 
2000/60/ES.

Odůvodnění

Úprava podle rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 14 odst.1

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

1.Členské státy předběžná vyhodnocení 
povodňových rizik, mapy povodňových 
rizik a plány řízení povodňových rizik 
zpřístupní veřejnosti v souladu se směrnicí 
2003/4/ES o přístupu veřejnosti k 
informacím o životním prostředí.

Pozměňovací návrh 35
Článek 18

Nejpozději do dne 22. prosince 2018 a poté 
každých šest let Komise podává Radě a 
Evropskému parlamentu zprávu 
o provádění této směrnice.

Nejpozději do dne 22. prosince 2018 a poté 
každých šest let Komise podává Radě a 
Evropskému parlamentu zprávu 
o provádění této směrnice. Při vypracování 
této zprávy budou dopady změny klimatu 
zohledněny.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Povodně jsou nejčastějšími přírodními katastrofami v Evropě. Povodně v Evropě v letech 
2002 a 2005 měly na většinu dotčených oblastí ničivý dopad: došlo k obětem na životech, 
museli být evakuováni lidé, velmi silně byly poškozeny obytné domy a infrastruktura. Dále 
došlo částečně k dlouhodobému znečištění životního prostředí a nesmírným ekonomickým 
škodám. Pouze srážky v srpnu 2005 si vyžádaly více než 70 lidských životů. 

Je vědecky dokázáno, že četnost a intenzitu silných srážek posiluje několik faktorů, které 
souvisejí s lidskou činností:

² intenzivní urbanizace, především v rizikových oblastech (vytváření městských ploch a 
silnic, změna říčních toků, nepromyšlená zástavba záplavových území); 

² odlesňování, především povolené kácení v údolích, pro stavbu rekreačních objektů, 
průmyslových zón a obchodních center na dříve zalesněných březích horských řek;

² intenzivní zemědělství, které je kritizováno z důvodu konzervování horních vrstev zeminy, 
zmenšování lužních oblastí a záplavových území, zástavby pastvin, resp. vývoje jarních 
kultur;

² půdní eroze.

Evropská komise po povodních v roce 2002 předložila akční program EU na ochranu před 
povodněmi, v jehož rámci měl být, mimo jiné, zlepšen výzkum a informování. Následovalo 
sdělení Komise k řízení povodňových rizik (KOM(2004) 472), ve kterém byla provedena 
analýza a navržena shromážděná opatření. Jedním z těchto opatření je nyní předkládaný návrh 
směrnice, který v podstatě usiluje o snížení a potlačení rizik způsobených povodněmi pro 
zdraví lidí, životní prostředí, infrastrukturu a ekonomiku.

Zpravodaj vítá iniciativu Komise. Na základě stoupajícího rizika škod způsobených 
povodněmi považuje za důležité vytvoření evropského regulačního rámce. Upozorňuje také 
na to, že vzhledem ke skutečnosti, že většina evropských povodí leží na území dvou nebo více 
států (viz obrázek na další stránce), není národní koncept pro řízení povodňového rizika 
dostatečný.

Tento evropský regulační rámec by měl být podle názoru zpravodaje vytvořen za přísného 
respektování principu subsidiarity; mnoho důležitých rozhodnutí, jako je například úroveň 
ochrany a výběr ochranných opatření, by mohly a měly činit členské státy samy.
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Závazky v souvislosti s touto směrnicí jsou omezeny na tyto kroky: předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik, vypracování map povodňových rizik a sestavení plánů řízení 
povodňových rizik. Předchozí posouzení pravděpodobnosti (článek 4) zaručuje, že budou 
vyloučena území, ve kterých není žádné povodňové riziko, a mohou tak být ušetřeny náklady, 
jako např. na mapování.

Dále by mělo provádění směrnice způsobit co nejmenší administrativní a technické náklady 
na straně členských států. Jedním z nejvýznamnějších aspektů přitom je, že je zaručena 
ochrana dosaženého stavu, tzn. členským státům je umožněno využití práce, která již byla v 
oblasti povodňové ochrany vykonána. Také by měla být zajištěna rozsáhlá synchronizace 
s rámcovou směrnicí pro vodní politiku (2000/60/ES), protože jejich stanovené cíle se 
doplňují.

Zpravodaj navrhuje, aby byl v textu zákona výslovně zmíněn princip ochrany dosaženého 
stavu. Vyslovuje se také pro omezení předběžného posouzení na několik klíčových prvků; 
v tomto stadiu by nemělo jít o vysoce vědecké posouzení povodňového rizika. Přitom by mělo 
postačit zhodnocení povodní posledních 30 let.

Navíc by chtěl – jak se tomu stalo i u rámcové směrnice pro vodní politiku – Komisi přidělit 
roli zprostředkovatele v konfliktech mezi členskými státy. Další pozměňovací návrhy usilují o 
poskytnutí větší flexibility členským státům nebo dosažení jazykového vyjasnění.


