
PR\605639SK.doc PE 370.124v03-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/0005(COD)

9.3.2006

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

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Richard Seeber



PR\605639SK.doc PE 370.124v03-002/21 PR\605639SK.doc

SK

PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2006)0015)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0020/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A6-0000/2006),

1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu , aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o posudzovaní povodní a 
povodňovom manažmente

Návrh smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o posudzovaní a manažmente 
povodňových rizík
(Táto zmena a doplnenie platí v celom 
legislatívnom texte; po prijatí tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
bude treba celý text technicky prispôsobiť.)

Odôvodnenie

Predmetom legislatívneho textu sú hlavne riziká, a nie konkrétne záplavy.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 1

(1) Povodne môžu spôsobiť straty na 
ľudských životoch, vysídlenie
obyvateľstva, výrazným spôsobom 
obmedziť hospodársky rozvoj a oslabiť 
hospodársku činnosť Spoločenstva.

(1) Povodne môžu spôsobiť straty na 
ľudských životoch, vysídlenie 
obyvateľstva, ekologické škody, výrazným 
spôsobom obmedziť hospodársky rozvoj 
a oslabiť hospodársku činnosť 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 1 návrhu Komisie (predmetom smernice) by sa malo tiež spomenúť 
životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3

(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, musia byť 
koordinované pozdĺž celého povodia.

(3) Znížiť povodňové riziko pre ľudské 
zdravie, životné prostredie a infraštruktúry 
je realizovateľné a žiaduce, ak však 
opatrenia na zníženie rizika škôd 
spôsobených povodňami majú byť účinné, 
musia byť koordinované pozdĺž celého 
povodia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3 a (nové)

(3a) Vedci upozorňujú zhodne na to, že sa 
v posledných rokoch zvýšila frekvencia 
extrémnych zrážok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 3 b (nové)

(3b) Rada (životné prostredie) uznala 
v svojich záveroch z 14. októbra 2004, že 
„ľudská činnosť prispieva k zvýšeniu 
pravdepodobnosti a negatívnych dopadov 
(extrémnych) záplav a že aj klimatické 
zmeny vedú k zvýšeniu počtu záplav“. 
Keďže sa má stať vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia v súlade so zásadou 
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trvalo udržateľného rozvoja podľa článku 
37 Charty základných práv Európskej 
únie súčasťou politiky Únie, Komisia 
a členské štáty prijmú opatrenia na 
zlepšenie prevencie povodní, ochrany 
proti povodňovému riziku a znižovania 
škôd. 

Odôvodnenie

Tak, ako uviedla Rada vo svojich záveroch zo 14. októbra 2004, zmeny klímy súvisia so 
zvýšeným počtom záplav. Keďže je tento záver nespochybniteľný, musia sa prijať opatrenia na 
zmiernenie následkov takýchto záplav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 4

(4) V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, sa pre každé povodie rieky 
vyžaduje vypracovanie integrovaných 
plánov manažmentu s cieľom dosiahnuť 
dobrý ekologický a chemický stav, čo 
prispeje k zmierneniu následkov povodní.
Zníženie povodňového rizika však nie je 
jedným z hlavných cieľov uvedenej 
smernice a táto smernica ani nezohľadňuje 
nebezpečenstvo hroziace v budúcnosti 
spôsobené klimatickými zmenami.

(4) Na úrovni EÚ zatiaľ neexistuje právny 
nástroj na ochranu pred povodňovým 
rizikom. V smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v 
oblasti vodného hospodárstva, sa pre každé 
povodie rieky vyžaduje vypracovanie 
integrovaných plánov manažmentu 
s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický 
a chemický stav, čo prispeje k zmierneniu 
následkov povodní.  Zníženie 
povodňového rizika však nie je jedným 
z hlavných cieľov uvedenej smernice a táto 
smernica ani nezohľadňuje nebezpečenstvo 
hroziace v budúcnosti spôsobené 
klimatickými zmenami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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 

(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 
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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.

súvisiace pobrežné oblasti by sa malo 
uskutočniť na úrovni správnej jednotky 
povodia alebo časti medzinárodného 
správneho územia povodia patriaceho 
príslušnému členskému štátu s cieľom 
určiť povodňové riziko vo všetkých 
prípadoch a či je nutná ďalšia akcia.

(Zmena z „vorausschauend“ na 
„vorläufig“ týkajúca sa nemeckého textu 
sa nevzťahuje na slovenský preklad, t. j. po 
prijatí tejto zmeny a doplnenia nebudú 
potrebné technické úpravy slovenskej 
verzie)

Odôvodnenie

Zmena z „vorausschauend“ na „vorläufig“ sa týka len nemeckého textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10a) Vzhľadom na možnosti členských 
štátov by sa mala na miestnej 
a regionálnej úrovni v súlade so zásadou 
subsidiarity zaručiť značná miera 
flexibility, predovšetkým v oblasti 
organizácie a zodpovednosti orgánov, 
plánovania povodňového manažmentu 
a mapovania povodňových rizík, úrovne 
ochrany, ako aj opatrení a časového 
plánovania na dosiahnutie stanovených 
cieľov.

Odôvodnenie

Pozri závery Rady (životné prostredie) zo 14. októbra 2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 11

(11) S cieľom predísť a znížiť negatívne 
dopady povodní v príslušných oblastiach je 
vhodné zabezpečiť plány povodňového 
manažmentu. Príčiny a následky záplav sú 
v jednotlivých krajinách a oblastiach 
Spoločenstva rozdielne. Plány 
povodňového manažmentu by preto mali 

(11) S cieľom predísť a znížiť negatívne 
dopady povodní v príslušných oblastiach je 
vhodné zabezpečiť plány povodňového 
manažmentu.  Príčiny a následky záplav sú 
v jednotlivých krajinách a oblastiach 
Spoločenstva rozdielne.  Plány 
povodňového manažmentu by preto mali 
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zohľadniť špecifické geografické, 
hydrologické a iné významné podmienky 
povodia, čiastkového povodia alebo pásma 
pobrežnej vody a zabezpečiť riešenia na 
mieru podľa potrieb a priorít povodia, časti 
povodia alebo pobrežného pásma a súčasne 
zabezpečí koordináciu so správnymi 
územiami povodí.

zohľadniť špecifické geografické, 
geologické, hydrologické, topografické a 
iné významné podmienky povodia, 
čiastkového povodia alebo pásma 
pobrežnej vody a zabezpečiť riešenia na 
mieru podľa potrieb a priorít povodia, časti 
povodia alebo pobrežného pásma a súčasne 
zabezpečí koordináciu so správnymi 
územiami povodí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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“.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uvedená zásada sa nedá uplatniť na povodňový manažment a to je dôvodom toho, prečo tento 
odkaz nemá význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 17

(17) Touto smernicou sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
uznávané najmä Chartou základných 
práv Európskej únie. Jej cieľom je najmä 
podporiť integráciu do politík 
Spoločenstva, ktoré sú zamerané na 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia v súlade so zásadou trvalo 
udržateľného rozvoja, ako je to stanovené 
v článku 37 Charty základných práv 
Európskej únie.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie 3b (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 18

(18) Keďže ciele akcie, ktorá sa má 
uskutočniť, nemôžu členské štáty v 
dostatočnej miere dosiahnuť samy a z 
dôvodu rozsahu a účinkov tejto akcie je 
možné ich dosiahnuť lepšie na úrovni 
Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať 
opatrenia v súlade s princípom subsidiarity, 
ktorý je uvedený v článku 5 zmluvy. V 
súlade so zásadou proporcionality 
vymedzenou v uvedenom článku toto 
rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

18) Keďže ciele akcie, ktorá sa má 
uskutočniť, nemôžu členské štáty v 
dostatočnej miere dosiahnuť samy a z 
dôvodu rozsahu a účinkov tejto akcie je 
možné ich dosiahnuť lepšie na úrovni 
Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať 
opatrenia v súlade s princípom subsidiarity, 
ktorý je uvedený v článku 5 zmluvy.  V 
súlade so zásadou proporcionality 
vymedzenou v uvedenom článku toto 
rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. 
Členské štáty teda môžu v prvej fáze 
činnosti použiť svoje existujúce plány až 
do termínu uvedeného v článku 6. ods. 2, 
ak sú splnené minimálne kritériá uvedené 
v článku 4.

Odôvodnenie

V zmysle subsidiarity sú prebiehajúce činnosti členských štátov až do prvého preskúmania 
predbežného posúdenia povodňového rizika v súlade so smernicou, pokiaľ spĺňajú minimálne 
kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 18 a (nové)

(18a) Ustanovenia protokolu (č. 30) 
Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality boli pri 
tvorbe tejto smernice vo veľkej miere 
zohľadnené. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1

Táto smernica ustanovuje rámcovú Cieľom tejto smernice je ustanoviť rámec 
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spoluprácu s cieľom znížiť riziko 
ohrozenia ľudského zdravia, 
environmentálnej a hospodárskej činnosti, 
ktoré súvisí s povodňami v Spoločenstve.

pre posudzovanie a manažment rizika 
ohrozenia ľudského zdravia, 
environmentálnej a hospodárskej činnosti, 
ktoré súvisí s povodňami v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 odsek 2

2. „povodňové riziko“ znamená 
pravdepodobnosť záplavy určitého stupňa 
závažnosti spolu s odhadovanými škodami 
na ľudskom zdraví, životnom prostredí 
a hospodárskej činnosti, ktoré sú spojené 
so záplavou takého stupňa závažnosti.

2. „povodňové riziko“ znamená 
pravdepodobnosť záplavy spolu 
s odhadovanými škodami na ľudskom 
zdraví, životnom prostredí a hospodárskej 
činnosti, ktoré sú spojené s takouto 
záplavou.

Odôvodnenie

Dodatok o určitom stupni závažnosti spôsobuje jazykovú nejasnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 pododsek 1 a (nový)

Ak členské štáty určia na uplatňovanie 
tejto smernice iný príslušný orgán, platia 
ustanovenia článku 3 ods. 6, 8 a 9 
smernice 2000/60/ES.

Odôvodnenie

Týmto by sa mala zaručiť určitá flexibilnosť členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty vykonajú pre každé 
správne územie povodia alebo časť 
medzinárodného správneho územia 
povodia na svojom území predbežné 
posúdenie povodňového rizika v súlade 
s článkom 2.

1. Členské štáty vykonajú pre každé 
správne územie povodia alebo časť 
medzinárodného správneho územia 
povodia na svojom území predbežné 
posúdenie povodňového rizika v súlade 
s článkom 2. Pritom vychádzajú 
z existujúcich informácií a využívajú už 
vykonané výskumy.
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Odôvodnenie

Členské štáty, ktorý vykonali určitú prácu v tejto oblasti, musia mať možnosť využiť jej 
výsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4 pododsek 2 bod b)

b) opis povodní, ku ktorým došlo v 
minulosti;

b) opis povodní za posledných 30 rokov;

Odôvodnenie

Vedci sa zhodujú v tom, že stúpne počet a frekvencia povodní. Opis záplav, ku ktorým došlo 
pred viac ako 30 rokmi preto nie je prínosom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 4 pododsek 2 bod c)

c) opis záplavových procesov a ich 
senzitivitu na zmeny, vrátane úlohy 
záplavových oblastí ako prirodzených 
zadržiavacích a nárazníkových zón 
povodní a trás šírenia záplav v súčasnosti 
i v budúcnosti;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto je príliš vedecké kritérium pre predbežné posúdenie; malo by sa použiť až pri tvorbe 
plánov povodňového manažmentu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 4 pododsek 2 bod d)

d) opis rozvojových plánov, ktoré by 
priniesli zmenu vo využití pôdy alebo v 
alokácii obyvateľstva a distribúcii 
hospodárskych činností, ktorých 
následkom by bolo zvýšenie povodňového 
rizika v samotnej oblasti alebo v 
regiónoch smerom po prúde alebo proti 
prúdu toku;

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Toto je príliš vedecké kritérium pre predbežné posúdenie; malo by sa použiť až pri tvorbe 
plánov povodňového manažmentu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 4 odsek 2 a (nový)

2a. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 
upustia od predbežného posúdenia 
povodňového rizika uvedeného v odseku 1 
v povodiach, čiastkových povodiach a 
pobrežných oblastiach, v ktorých sa dá už 
teraz vychádzať z dostatočného možného 
rizika, pokiaľ 
a) k termínu uvedenému v článku 6 ods. 1 
existujú mapy povodňových rizík alebo 
plány povodňového manažmentu;
b) členské štáty informujú Komisiu do 
termínu uvedeného v článku 6 ods. 1 
o použití tejto výnimky; a
c) sa do termínov uvedených v článku 6
ods. 2, článku 8 ods. 2, príp. článku 10 
ods. 2 preskúma predbežné posúdenie 
povodňového rizika, mapy povodňových 
rizík a plány povodňového manažmentu 
v súlade s kapitolou II, III a IV.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 5

1. Na základe posúdenia uvedeného 
v článku 4 každé povodie, čiastkové
povodie alebo pásmo pobrežnej vody 
pokryté správnym územím povodia sa 
pridelí k jednej z týchto kategórií:

1. Na základe posúdenia uvedeného 
v článku 4 každé povodie, čiastkové 
povodie, pásmo pobrežnej vody a ich časti 
pokryté správnym územím povodia sa 
pridelí k jednej z týchto kategórií:

(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, 

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

prostredie alebo hospodársku činnosť sa 
považujú za akceptovateľne nízke;

(b) Povodia, čiastkové povodia alebo
pobrežné pásma vody, pri ktorých sa 
usúdilo, že existujú potenciálne závažné 
povodňové riziká alebo sa primerane 
považuje za pravdepodobé, že sa vyskytnú.

b) Povodia, čiastkové povodia, pobrežné 
pásma vody alebo ich časti, pri ktorých sa 
usúdilo, že existujú potenciálne závažné 
povodňové riziká alebo sa primerane 
považuje za pravdepodobné, že sa 
vyskytnú.

2. Priradenie medzinárodného povodia 
alebo čiastkového povodia alebo pásiem 
pobrežnej vody medzinárodného správneho 
územia povodia podľa odseku 1 sa 
koordinuje medzi príslušnými členskými 
štátmi.

2. Priradenie medzinárodného povodia 
alebo čiastkového povodia, pásiem 
pobrežnej vody medzinárodného správneho 
územia povodia alebo ich časti podľa 
odseku 1 sa koordinuje medzi príslušnými 
členskými štátmi.

Odôvodnenie

Následky pre ľudské zdravie nie sú nikdy prijateľné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 5 odsek 1 bod b)

(b) Povodia, čiastkové povodia alebo 
pobrežné pásma vody, pri ktorých sa 
usúdilo, že existujú potenciálne závažné 
povodňové riziká alebo sa primerane 
považuje za pravdepodobé, že sa vyskytnú.

b) Povodia, čiastkové povodia alebo 
pobrežné pásma vody, pri ktorých sa 
usúdilo, že existujú potenciálne závažné 
povodňové riziká. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
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 alebo častí 
medzinárodného správneho územia 
povodia patriacich do ich územia 
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).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 7 odsek 2 bod a)

a) povodne s vysokou pravdepodobnosťou
(pravdepodobný interval opakovania, raz 
za 10 rokov);

a) povodne s pravdepodobným intervalom 
opakovania, raz za 10 rokov; 

Odôvodnenie

Pojmy ako vysoká/stredná pravdepodobnosť nemajú v terminológii manažmentu vody miesto.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 7 odsek 2 bod b)

(b) povodne so strednou 
pravdepodobnosťou (pravdepodobný
interval opakovania, raz za 100 rokov);

b) povodne s pravdepodobným intervalom 
opakovania, raz za 100 rokov;

Odôvodnenie

Pojmy ako vysoká/stredná pravdepodobnosť nemajú v terminológii manažmentu vody miesto.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 7 odsek 2 pododsek 2 bod c)

(c) oblasti, ktoré by mohli byť vystavené 
erózii brehu a nanášaniu naplavenín.

c) oblasti, ktoré by mohli byť vystavené 
erózii brehu a nanášaniu naplavenín.

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia, týka sa len nemeckej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 1 a (nový)

1a. V rámci prípravy týchto plánov 
členské štáty opíšu záplavové procesy a 
ich senzitivitu na zmeny vrátane úlohy 
záplavových oblastí ako prirodzených 
zadržiavacích a nárazníkových zón 
povodní a trás šírenia záplav v súčasnosti 
i v budúcnosti. Ďalej opíšu rozvojové 
plány, ktoré by priniesli zmenu vo využití 
pôdy alebo v alokácii obyvateľstva a 
distribúcii hospodárskych činností, 
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ktorých následkom by bolo zvýšenie 
povodňového rizika v samotnej oblasti 
alebo v regiónoch smerom po prúde alebo 
proti prúdu toku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 9 odsek 1 b (nový)

1b. Ak už existujú mapy alebo plány pre 
správne územia povodí alebo ich častí, 
ktoré vyhovujú požiadavkám tejto 
smernice, môžu členské štáty použiť tieto 
mapy alebo plány na účely tejto smernice. 
Požiadavka na ich prieskum 
a aktualizáciu stále platí.

Odôvodnenie

Členské štáty, ktorý vykonali určitú prácu v tejto oblasti, musia mať možnosť využiť jej 
výsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 9 odsek 4

4. Opatrenia povodňového manažmentu 
prijaté jedným členským štátom nesmú 
zvýšiť povodňové riziko v susedných
krajinách.

4. Opatrenia povodňového manažmentu 
prijaté jedným členským štátom alebo 
činnosť s iným zameraním nesmú zvýšiť 
povodňové riziko v krajinách smerom po 
prúde alebo proti prúdu toku.

Odôvodnenie

Nestačí uviesť len susedné krajiny, ale treba zohľadniť všetky následky smerom po prúde 
alebo proti prúdu toku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 12 odsek 2 a (nový)

2a. Členské štáty dbajú na to, aby boli 
požiadavky tejto smernice koordinované 
na celom správnom území povodia. 
V prípade medzinárodných správnych 
území povodia dbajú dotknuté členské 
štáty spolu o túto koordináciu a môžu 
k tomu využiť existujúce štruktúry, ktoré 



PR\605639SK.doc PE 370.124v03-0017/21 PR\605639SK.doc

SK

pochádzajú z medzinárodných dohôd.

Odôvodnenie

Úprava vzhľadom na článok 3 ods. 4 rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 12 odsek 3

3. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia siahajúceho za hranice 
Spoločenstva, keď nie je vypracovaný len 
jeden medzinárodný plán povodňového 
manažmentu, ktorý by zahŕňal akúkoľvek 
tretiu dotknutú krajinu, vypracujú členské 
štáty plán povodňového manažmentu, 
ktorý pokryje aspoň tie časti 
medzinárodného správneho územia 
povodia, ktoré ležia na území príslušných 
členských štátov.

3. V prípade medzinárodného správneho 
územia povodia siahajúceho za hranice 
Spoločenstva, keď nie je vypracovaný len 
jeden medzinárodný plán povodňového 
manažmentu, ktorý by zahŕňal akúkoľvek 
tretiu dotknutú krajinu, sa dotknutý členský 
štát alebo členské štáty snaží/snažia 
o vhodnú koordináciu s príslušnými 
nečlenskými krajinami, aby sa dosiahli 
ciele tejto smernice v rámci celého 
správneho územia povodia. 

Odôvodnenie

Úprava vzhľadom na článok 3 ods. 5 rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 12 odsek 3 a (nový)

3a. Vzhľadom na možné problémy, ktoré 
majú vplyv na manažment povodňového 
rizika v jednom členskom štáte a nemôžu 
sa riešiť na úrovni všetkých členských 
štátov, uplatňuje sa článok 12 smernice 
2000/60/ES.

Odôvodnenie

Úprava vzhľadom na rámcovú smernicu o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 14 odsek 1

1. Členské štáty dajú verejnosti k dispozícii 
predbežné posúdenie povodňového rizika, 
mapy povodňového rizika a plány 

1. Členské štáty dajú v súlade 
so smernicou 2003/4/ES o prístupe 
verejnosti k informáciám o životnom 
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povodňového manažmentu. prostredí verejnosti k dispozícii predbežné 
posúdenie povodňového rizika, mapy 
povodňového rizika a plány povodňového 
manažmentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 18

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade najneskôr do 22. decembra 2018 
a následne každých šesť rokov správu 
o implementácii tejto smernice.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade najneskôr do 22. decembra 2018
a následne každých šesť rokov správu 
o implementácii tejto smernice. Pri 
vypracovávaní tejto správy sa zohľadnia 
následky klimatických zmien.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Záplavy sú najčastejšou prírodnou katastrofou v Európe. Záplavy v Európe rokoch 2002 
a 2005 mali vo väčšine postihnutých oblastí ničivé následky. Výsledkom boli obete na 
životoch, evakuácia ľudí, ťažké poškodenie domov a infraštruktúry. Ďalej došlo 
k čiastočnému dlhodobému znečisteniu životného prostredia a nesmiernym hospodárskym 
škodám. Len dažde v auguste 2005 si vyžiadali viac ako 70 ľudských životov. 

Je vedecky dokázané, že frekvenciu a intenzitu silných dažďov zvyšujú viaceré faktory, ktoré 
súvisia s ľudskou činnosťou:

² intenzívna urbanizácia, najmä rizikových oblastí (rozvoj urbanistických plôch a ulíc, 
zmeny tokov riek, neuvážené zastavanie záplavových území); 

² odlesňovanie, najmä povolené výruby v údoliach, na stavbu víkendových chát, výstavbu 
priemyselných zón a obchodných centier na brehoch horských riek, ktoré boli predtým 
zalesnené;

² intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré je kritizované kvôli jeho uzatváraniu vrchných 
vrstiev pôdy, zníženie počtu lúk a záplavových území, zastavaniu pastvín alebo 
využívaniu skorých kultúr;

² erózia pôdy.

Európska komisia predložila po záplavách v roku 2002 akčný program EÚ týkajúci sa 
povodní, v rámci ktorého sa mal zlepšiť okrem iného výskum a informácie. Nasledovalo 
oznámenie Komisie o manažmente rizík povodní (KOM(2004) 472), ktoré obsahovalo 
analýzu a návrhy koordinovaných opatrení. Jedným z týchto opatrení je aj tento návrh 
smernice, ktorého podstatným cieľom je zmiernenie a odstránenie rizík podmienených 
povodňami pre ľudské zdravie, životné prostredie, infraštruktúru a hospodárstvo.

Spravodajca víta túto iniciatívu Komisie. Vzhľadom na zvyšujúce sa riziko vzniku škôd 
spôsobených povodňami považuje za rozhodujúce, vytvoriť európsky regulačný rámec. 
Upozorňuje tiež na to, že vzhľadom na skutočnosť, že veľká väčšina európskych území 
povodia je rozdelených medzi dva a viac štátov (pozri obrázok na nasledujúcej strane), čisto 
vnútroštátna koncepcia povodňového manažmentu nestačí.

Tento európsky regulačný rámec by sa mal podľa názoru spravodajcu vytvoriť v čo 
najväčšom súlade so zásadou subsidiarity; množstvo dôležitých rozhodnutí ako stanovenie 
úrovne ochrany a voľbu ochranných opatrení by mali a môžu urobiť samotné členské štáty.
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Povinnosti v súvislosti s touto smernicou sú obmedzené na tieto kroky: predbežné posúdenie 
povodňového rizika, vypracovanie máp povodňového rizika a plánov povodňového 
manažmentu. Nadradené posúdenie zmyslu (článok 4) zaručuje, že sa vylúčia oblasti, v 
ktorých nie je povodňové riziko, a tým sa ušetria náklady napr. na mapovanie.-{}-

Uplatňovanie smernice by malo okrem toho spôsobiť členským štátom čo najmenej 
administratívnych a technických výdavkov. Jedným z najdôležitejších aspektov je pritom to, 
že je zaručené zachovanie existujúceho stavu, t. j. členské štáty majú možnosť, použiť 
výsledky vykonanej práce v oblasti ochrany pred povodňami. Mala by sa zaručiť aj rozsiahla 
synchronizácia s rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES), keďže sa ich ciele navzájom 
dopĺňajú.

Spravodajca navrhuje, explicitne uviesť v texte právneho predpisu zásadu zachovania 
existujúceho stavu. Podporuje aj to, aby sa predbežné posúdenie obmedzilo len na niekoľko 
kľúčových prvkov; v tejto fáze by ešte nemalo ísť o vysoko vedecké posúdenie povodňového 
rizika. Malo by stačiť, odvolať sa na záplavy za posledných 30 rokov.

Okrem toho by chcel, tak ako aj v rámci iných rámcových zmlúv o vode, pripísať Komisii 
úlohu sprostredkovateľa v rámci sporov medzi členskými štátmi. Ostatné pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy sa zameriavajú na to, poskytnúť členským štátom vyššiu flexibilitu alebo 
dosiahnuť jazykovú zrozumiteľnosť.


