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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

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 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou 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 společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2006)0015)2

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Povodně jsou přírodním jevem, 
kterému nelze zabránit. Určité činnosti 
člověka a změna klimatu však přispívají ke 
zvyšování pravděpodobnosti výskytu 
povodní a jejich nepříznivých účinků.

(2) Povodně jsou přírodním jevem, 
kterému nelze zabránit. Určité činnosti 
člověka (např. rozšiřování obydlených 
ploch a majetkových aktiv v záplavových 
oblastech nebo eroze a snižování 
přirozené schopnosti půdy zadržovat vodu 
v důsledku odlesňování a zemědělské 
činnosti v povodí řek) a změna klimatu 
však přispívají ke zvyšování 
pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich 
nepříznivých účinků.

  
1 Texty přijaté 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

V zájmu přesnějšího vymezení opětovně použit mírně upravený pozměňovací návrh z prvního 
čtení (původně bod odůvodnění 2).

Druhá změna se netýká českého znění. 

Pozměňovací návrh 2
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 politiky, 
vyžaduje, aby pro všechny oblasti povodí 
byly v zájmu dosažení dobrého 
ekologického a chemického stavu 
vypracovány plány povodí, a tento rámec 
přispěje ke zmírnění následků povodní. 
Omezení rizika povodní však nepatří k 
hlavním cílům uvedené směrnice, která
rovněž nezohledňuje budoucí rizika 
povodní způsobených změnou klimatu.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, 
vyžaduje, aby pro všechny oblasti povodí 
byly v zájmu dosažení dobrého 
ekologického a chemického stavu 
vypracovány plány povodí, a tento rámec 
přispěje ke zmírnění následků povodní. 
Omezení rizika povodní však nepatří k 
hlavním cílům uvedené směrnice. Tato 
směrnice rovněž nezohledňuje rizika 
povodní, která se budou zvyšovat v 
důsledku změny klimatu.

Odůvodnění

Opětovné použití jazykově mírně upraveného pozměňovacího návrhu z prvního čtení (původně 
bod odůvodnění 9) má za cíl zdůraznit, že je nutné posílit opatření týkající se rizika záplav 
tak, aby se předcházelo nebezpečím, která vzrůstají kvůli změně klimatu. Pro jednotlivá 
opatření však není zapotřebí vypracovat podrobnou předpověď změny klimatu, protože se tím 
značně zvýší zcela neopodstatněné náklady a zpomalí vypracování plánů v případech, kdy 
nejsou k dispozici spolehlivá data. 

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9) V celém Společenství dochází k 
různým typům povodní, jako jsou říční 
povodně, přívalové povodně, záplavy 
urbanizovaných oblastí a záplavy 
pobřežních oblastí způsobené mořem. 

V celém Společenství dochází k různým 
typům povodní, jako jsou říční povodně, 
přívalové povodně, záplavy 
urbanizovaných oblastí, povodně 
způsobené kanalizačními systémy
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Škody způsobené povodněmi se rovněž 
mohou lišit v různých zemích a regionech 
Společenství. Cíle týkající se zvládání 
povodňových rizik by proto měly být 
určeny samotnými členskými státy a měly 
by vycházet z místních a regionálních 
podmínek.

a záplavy pobřežních oblastí způsobené 
mořem. Škody způsobené povodněmi se 
rovněž mohou lišit v různých zemích a 
regionech Společenství. Cíle týkající se 
zvládání povodňových rizik by proto měly 
být určeny samotnými členskými státy a 
měly by vycházet z místních a regionálních 
podmínek.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se opět vrací ke znění z prvního čtení (původně bod odůvodnění 15). Tato 
směrnice by se měla vztahovat i na povodně způsobené kanalizačními systémy.
V této souvislosti srov. s pozměňovacím návrhem 18, který stanovuje výjimku.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 10

(10) V některých oblastech Společenství 
lze povodňová rizika považovat za 
nevýznamná, např. v řídce osídlených či 
neosídlených oblastech nebo v oblastech s 
omezenými hospodářskými aktivy nebo 
ekologickou hodnotou. V každé oblasti 
povodí nebo správní jednotce by měla být 
posouzena povodňová rizika a potřeba 
dalších opatření.

(10) V některých oblastech Společenství 
lze povodňová rizika považovat za 
nevýznamná, např. v řídce osídlených či 
neosídlených oblastech nebo v oblastech s 
omezenými hospodářskými aktivy nebo 
ekologickou hodnotou. V každé oblasti 
povodí nebo správní jednotce by měla být 
posouzena povodňová rizika a potřeba 
dalších opatření, jako např. vyhodnocení 
případného potenciálu pro ochranu před 
povodněmi.

Odůvodnění

Opětovné použití znění z prvního čtení (původně bod odůvodnění 16; v upraveném znění).

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 11

(11) Aby byl k dispozici účinný nástroj pro 
informovanost, jakož i hodnotný základ 
pro stanovení priorit a přijímání dalších 
technických, finančních a politických 
rozhodnutí týkajících se zvládání 

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

povodňových rizik, je potřeba zajistit 
vytvoření map povodňových nebezpečí 
a map povodňových rizik znázorňujících 
možné nepříznivé následky, včetně rizika 
znečištění životního prostředí v důsledku 
povodně, související s různými 
povodňovými scénáři.

Odůvodnění

Za účelem většího upřesnění opětovně použito doslovné znění pozměňovacího návrhu 
z prvního čtení (původně pozměňovací návrh 17).

Protože se v čl. 6 odst. 6 směrnice (mapy povodňového nebezpečí) stanoví, že se zaznamenají 
potenciální nepříznivé důsledky povodní, je třeba z důvodu soudržnosti uvést v bodech 
odůvodnění především rizika, která vznikají znečištěním životního prostředí v důsledku 
povodně.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 13

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

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

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 16a (nový)

(16a) Členské státy by měly svá 
vyhodnocení, mapy a plány opírat  
o nejlepší dostupné údaje, postupy 
a technologie v oblasti zvládání 
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povodňových rizik. 

Odůvodnění

Opětovné použití a obsahové upřesnění/kombinace dvou pozměňovacích návrhů z prvního 
čtení (původně body odůvodnění 22 a 24), které se týkají uplatňování nových postupů 
a technologií pro ochranu občanů.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 18a (nový)

(18a) Komise by měla být zplnomocněna 
zvláště k tomu, aby přijala technické 
formáty pro zpracování údajů, včetně 
statistických a kartografických údajů, 
a formáty pro předávání údajů Komisi 
a aby přizpůsobila přílohu vědeckému 
a technickému pokroku. Protože jsou tato 
opatření obecného charakteru a nemění 
podstatné části tohoto nařízení, ale 
doplňují ho o části nové a nepodstatné, 
budou přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí  1999/468/ES.

Odůvodnění

Tyto změny usilují o úspěšné sladění s novým postupem projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 bod 1

1) „povodní“ se rozumí dočasné zaplavení 
území, které obvykle není vodou 
zaplaveno. Tento pojem zahrnuje povodně 
způsobené řekami, horskými bystřinami, 
občasnými vodními toky ve Středomoří a 
záplavy z moří v pobřežních oblastech a 
nemusí zahrnovat povodně způsobené 
kanalizačními systémy;

1) „povodní“ se rozumí dočasné zaplavení 
území, které obvykle není vodou 
zaplaveno. Tento pojem zahrnuje povodně 
způsobené řekami, horskými bystřinami, 
občasnými vodními toky ve Středomoří 
a záplavy z moří v pobřežních oblastech 
a povodně způsobené kanalizačními 
systémy; 
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Odůvodnění

První část odůvodnění se netýká českého znění.

V prvním čtení byla použita definice „povodně“ v širším významu, která výslovně 
nevylučovala povodně způsobené kanalizačními systémy (původně čl. 2 odst. 1). Z tohoto 
důvodu je vhodné zvolit tento širší pojem i ve druhém čtení.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 2

2. Předběžné vyhodnocení povodňových 
rizik se provede za účelem vyhodnocení 
možných rizik na základě dostupných nebo 
snadno odvoditelných informací, jako jsou 
záznamy. Vyhodnocení zahrnuje alespoň:

2. Předběžné vyhodnocení povodňových 
rizik se provede za účelem vyhodnocení 
možných rizik na základě dostupných nebo 
snadno odvoditelných informací, jako jsou 
záznamy a studie o dlouhodobém vývoji 
především v souvislosti se změnou 
klimatu. Vyhodnocení zahrnuje alespoň:

Odůvodnění

Opětovné použití a obsahové zpřesnění/kombinace pozměňovacích návrhů z prvního čtení 
(původní čl. 4 odst. 2 písm. c), e) a f). 

Při předběžném vyhodnocení je třeba výlučně zohlednit již existující studie o dlouhodobém 
vývoji, a to zejména o změně klimatu.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 2 pododstavec 2

a popřípadě zahrnuje rovněž: vypouští se

Odůvodnění

Usiluje se o dosažení kompromisu mezi textem Parlamentu z prvního čtení (jehož znění 
neuvádí žádné omezení) a společným postojem Rady. Tato změna platí pouze ve spojení 
s pozměňovacím návrhem 12.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 2 písm. d)
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d) vyhodnocení možných nepříznivých 
účinků budoucích povodní na lidské 
zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a 
hospodářskou činnost, pokud možno s 
přihlédnutím k otázkám, jako jsou 
topografie, poloha vodních toků a jejich 
obecné hydrologické a geomorfologické 
vlastnosti, poloha osídlených oblastí a 
oblastí s hospodářskou činností a 
dlouhodobý vývoj včetně vlivů změny 
klimatu na výskyt povodní.

d) vyhodnocení možných nepříznivých 
účinků budoucích povodní na lidské
zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a 
hospodářskou činnost, pokud možno s 
přihlédnutím k otázkám, jako jsou 
topografie, poloha vodních toků a jejich 
obecné hydrologické a geomorfologické 
vlastnosti, úloha záplavových oblastí jako 
přirozených ploch pro zadržování vody,
poloha osídlených oblastí a oblastí s 
hospodářskou činností a dlouhodobý vývoj 
včetně vlivů změny klimatu na výskyt 
povodní. Pokud to místní podmínky 
umožňují, lze od výše uvedených 
vyhodnocení upustit. 

Odůvodnění

Opětovné použití pozměňovacího návrhu z prvního čtení (původně čl. 4 odst. 2 písm. c)), 
protože jak je známo, plochy pro zadržování vody jsou velmi významné při ochraně před 
povodněmi. 

Dále se usiluje o dosažení kompromisu mezi stanoviskem Parlamentu z prvního čtení  
a společným postojem Rady. Tato změna platí pouze ve spojení s pozměňovacím návrhem 11.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 2 písm. da) (nové)

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

Odůvodnění

Opětovné použití doslovného znění pozměňovacího návrhu z prvního čtení (původně čl. 4 
odst. 2 písm. h)).

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 4
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4. Členské státy dokončí předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik do 22. 
prosince 2012.

4. Členské státy dokončí předběžné 
vyhodnocení povodňových rizik do 
22. prosince 2010.

Odůvodnění

Opětovné zavedení lhůt, které byly původně stanoveny Parlamentem v zájmu zkrácení postupu 
(původně čl. 6 odst. 1; v upraveném znění).

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 1

1. Na základě předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik podle článku 4 určí 
členské státy pro každou oblast povodí 
nebo správní jednotku uvedenou v čl. 3 
odst. 2 písm. b) nebo část mezinárodní 
oblasti povodí, jež leží na jejich území, 
oblasti, u kterých dospěly k závěru, že v 
nich existují potenciálně významná 
povodňová rizika nebo že lze výskyt těchto 
rizik považovat za pravděpodobný.

1. Na základě předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik podle článku 4 určí 
členské státy pro každou oblast povodí 
nebo správní jednotku uvedenou v čl. 3 
odst. 2 písm. b) nebo část mezinárodní 
oblasti povodí, jež leží na jejich území, 
oblasti, u kterých dospěly k závěru, že v 
nich existují významná povodňová rizika 
nebo že lze výskyt těchto rizik považovat 
za pravděpodobný.

Odůvodnění

Zjednodušení jazykové formulace v zájmu větší srozumitelnosti a právní jasnosti.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 6 odst. 3 písm. c

c) případně povodně s vysokou 
pravděpodobností výskytu.

c) podle možností povodně s vysokou 
pravděpodobností výskytu.

Odůvodnění

Kompromis mezi stanoviskem Parlamentu (jeho znění nepřipouští žádné výjimky; původně čl. 
7 odst. 2) a současným postojem Rady. V zájmu ochrany občanů je nutno v maximální možné 
míře zahrnout povodně s vysokou pravděpodobností výskytu. Příslušným orgánům bude 
povoleno tyto povodně nezahrnout pouze tehdy, pokud to není možné nebo v řádně 
odůvodněném případě.
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Pozměňovací návrh 17
Čl. 6 odst. 5 písm. d)

d) dalších informací, které členský stát 
považuje za užitečné, jako je určení oblastí, 
kde může docházet k povodním s vysokým 
obsahem unášených sedimentů a k 
povodním unášejícím různé předměty.

d) dalších informací, které členský stát 
považuje za užitečné, jako je určení oblastí, 
kde může docházet k povodním s vysokým 
obsahem unášených sedimentů a k 
povodním unášejícím různé předměty,
jakož i určení záplavových a dalších 
přírodních oblastí, které mohou nyní nebo 
v budoucnu sloužit jako plochy pro 
zadržování vody.

Odůvodnění

Opětovné použití stanoviska Parlamentu z prvního čtení (srov. s první částí odůvodnění 
k pozměňovacímu návrhu 12).

Pozměňovací návrh 18
Čl. 6 odst. 7a (nový)

7a. Členské státy mohou v oblastech, 
v nichž jsou povodně způsobeny 
kanalizačními systémy, rozhodnout, že se
příprava map povodňového nebezpečí 
omezí na scénář popsaný v odst. 3 písm. 
a).

Odůvodnění

Vzhledem k opětovnému použití pozměňovacích návrhů 3 a 9 bude členským státům usnadněn 
postup při povodních způsobených kanalizačními systémy, neboť do map musí být zaneseny 
pouze případy extrémního rozsahu.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 7 odst. 3 pododstavec 2

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

zohledňují důležitá hlediska, jako jsou 
náklady a přínosy, rozsah a průběh 
povodní, možnosti zachování a/nebo 
obnovení oblastí s potenciálem zadržet 
povodně, environmentální cíle obsažené v 
článku 4 směrnice 2000/60/ES, 
hospodaření s půdou a s vodními zdroji, 
územní plánování, využití území, ochrana 
přírody, lodní doprava a přístavní 
infrastruktura.

Odůvodnění

Opětovné použití znění z prvního čtení (původně čl. 9 odst. 5 písm. a)): zadržení vysoké vody 
je důležité pro snížení povodňového rizika a tato skutečnost musí být zohledněna při 
vypracování plánů pro zvládání povodňových rizik.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 9 bod 1

1) vypracování prvních map povodňového 
nebezpečí a map povodňových rizik a 
jejich následné přezkumy podle článků 6 a 
13 této směrnice provedou tak, aby 
informace v nich obsažené byly v souladu s 
příslušnými informacemi předkládanými 
podle směrnice 2000/60/ES. Pokud se to 
považuje za vhodné, mohou být tyto mapy
dále koordinovány s přezkumy podle čl. 5 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES a být do nich 
začleněny;

1) vypracování prvních map povodňového 
nebezpečí a map povodňových rizik a 
jejich následné přezkumy podle článků 6 a 
14 této směrnice provedou tak, aby 
informace v nich obsažené byly v souladu s 
příslušnými informacemi předkládanými 
podle směrnice 2000/60/ES. Tyto přezkumy
jsou dále koordinovány s přezkumy podle 
čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES a mohou
být do nich začleněny;

Odůvodnění

Kompromis mezi stanoviskem Rady a EP (původně čl. 13 odst. 1): je třeba usilovat 
o koordinaci s rámcovou směrnicí o vodě. Začlenění do této směrnice však zůstává 
fakultativní.

Pozměňovací návrh 21
Článek 11
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1. Komise může postupem podle čl. 12 
odst. 2 přijmout technické formáty pro 
účely zpracování a předávání údajů, včetně 
statistických a kartografických údajů, 
Komisi. Technické formáty by měly být 
přijaty nejpozději dva roky před daty 
uvedenými v čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 8 a čl. 
7 odst. 5, s přihlédnutím ke stávajícím 
normám a formátům vytvořeným podle 
příslušných aktů Společenství.

1. Komise může regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 2 přijmout 
technické formáty pro účely zpracování 
a předávání údajů Komisi, včetně 
statistických a kartografických údajů,  
jejichž doplněním se nezmění zásadní 
ustanovení této směrnice. Technické 
formáty by měly být přijaty nejpozději dva 
roky před daty uvedenými v čl. 4 odst. 4, 
čl. 6 odst. 8 a čl. 7 odst. 5, s přihlédnutím 
ke stávajícím normám a formátům 
vytvořeným podle příslušných aktů 
Společenství.

2. S ohledem na lhůty pro přezkum a 
aktualizace může Komise postupem podle 
čl. 12 odst. 2 přizpůsobit přílohu 
vědeckému a technickému pokroku.

2. S ohledem na lhůty pro přezkum a 
aktualizace může Komise regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2 
přizpůsobit přílohu vědeckému a 
technickému pokroku.

Odůvodnění

Tyto změny napomůžou k potřebnému sladění s novým postupem projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 12 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s 
ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5a odst. 1 až 4 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 
zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí č. 
1999/468/ES je tři měsíce.

Odůvodnění

Tyto změny napomůžou k potřebnému sladění s novým postupem projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 13 odst. 1 písm. a)

1. Členské státy se mohou rozhodnout, že 1. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
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neprovedou předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik podle článku 4 u těch 
povodí, dílčích povodí nebo pobřežních 
oblastí, u nichž buď:

neprovedou předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik podle článku 4 u těch 
povodí, dílčích povodí nebo pobřežních 
oblastí, u nichž buď:

a) již před 22. prosincem 2010 provedly 
vyhodnocení rizika a dospěly k závěru, že 
tam existuje potenciálně významné 
povodňové riziko nebo že lze výskyt 
povodní považovat za pravděpodobný, což 
vedlo k určení dané oblasti jako jedné z 
oblastí uvedených v čl. 5 odst. 1, nebo

a) již před vstupem této směrnice 
v platnost provedly vyhodnocení rizika a 
dospěly k závěru, že tam existuje 
významné povodňové riziko nebo že lze 
výskyt povodní považovat za 
pravděpodobný, což vedlo k určení dané 
oblasti jako jedné z oblastí uvedených v čl. 
5 odst. 1, nebo 

b) již před 22. prosincem 2010 rozhodly, 
že připraví mapy povodňového nebezpečí a 
mapy povodňových rizik a vypracují plány 
pro zvládání povodňových rizik v souladu 
s příslušnými ustanoveními této směrnice.

b) již před vstupem této směrnice 
v platnost rozhodly, že připraví mapy 
povodňového nebezpečí a mapy 
povodňových rizik a vypracují plány pro 
zvládání povodňových rizik v souladu s 
příslušnými ustanoveními této směrnice

2. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
využijí map povodňového nebezpečí a map 
povodňových rizik dokončených před 22. 
prosincem 2010, pokud tyto mapy 
poskytují úroveň informací odpovídající 
požadavkům článku 6.

2. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
využijí map povodňového nebezpečí a map 
povodňových rizik dokončených před 
vstupem této směrnice v platnost, pokud 
tyto mapy splňují úroveň informací 
odpovídající požadavkům této směrnice.

3. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
využijí plánů pro zvládání povodňových 
rizik dokončených před 22. prosincem 
2010, pokud obsah těchto plánů odpovídá 
požadavkům článku 7.

3. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
využijí plánů pro zvládání povodňových 
rizik dokončených před vstupem této 
směrnice v platnost, pokud obsah těchto 
plánů odpovídá požadavkům této 
směrnice.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí, aniž je 
dotčen článek 14.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí, aniž je 
dotčen článek 14.

Odůvodnění

Použití stanoviska EP z prvního čtení (původně článek 17): předběžné práce v členských 
státech se uznají, pokud budou ukončeny před vstupem této směrnice v platnost. Prodloužení 
přechodného období do roku 2010 není vhodné, protože se neslučuje s myšlenkou ochrany 
dosud provedené práce a protože by existovalo nebezpečí, že budou obcházeny cíle stanovené 
touto směrnicí.
Upravená struktura textu vyžaduje, aby do něho byly zahrnuty i cíle této směrnice („této 
směrnice“), které by mohly být stanoveny změnou přílohy. 
Nadto je použito znění z prvního čtení („splňují“; původně čl. 17 odst. 2).
Text je i jazykově zjednodušen (srov. pozměňovací návrh 15).
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Pozměňovací návrh 24
Článek 16

Do 22. prosince 2018 a následně každý 
šestý rok předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice.

Do 22. prosince 2018 a následně každý 
šestý rok předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice. Při vypracování této zprávy 
budou zohledněny dopady změny klimatu.

Odůvodnění

Stanovisko Parlamentu z prvního čtení (původně článek 19): negativní dopady změny klimatu 
nesmí být opomenuty zvláště v této směrnici a je třeba je na tomto místě výslovně uvést.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod:

Komise přijala svůj návrh textu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování 
povodní a protipovodňových opatřeních dne 18. ledna 2006. 
Evropský parlament přijal své stanovisko v prvním čtení dne 13. června 2006. 
Výbor regionů se rozhodl stanovisko nevydat. 
Hospodářský a sociální výbor přijal své stanovisko dne 17. května 2006. 
Rada přijala svůj společný postoj dne 23. listopadu 2006.

2. Obecné informace:

Účelem této směrnice je stanovit legislativní rámec pro vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik, aby mohla být zaručena ochrana lidského zdraví, životního prostředí, 
kulturního dědictví a hospodářské činnosti.
K dosažení těchto cílů byl zvolen přístup o třech krocích: nejprve je vypracováno první 
hodnocení povodňových rizik pro zjištění ohrožených oblastí, následně jsou vytvořeny mapy 
povodňových rizik a konečně jsou pro povodí vypracovány plány pro zvládání povodňových 
rizik.
Vzhledem k odlišným geografickým a hydrologickým podmínkám a zvláštní struktuře 
osídlení, ponechává tato směrnice členským státům při stanovení potřebné úrovně ochrany 
a příslušných prováděcích opatření značnou flexibilitu. 

3. Úprava společného postoje:

Společný postoj zahrnuje řadu pozměňovacích návrhů z prvního čtení Evropského 
parlamentu. Jeho stanoviska byla převzata zcela nebo částečně. Společný postoj tak významně 
změnil strukturu směrnice. Ačkoli má znění Rady mnohdy jasnější strukturu, nebyly do něho 
zahrnuty některé důležité změny navržené Parlamentem nebo byly přejaty v oslabené formě. 
Zpravodaj se domnívá, že společný postoj Rady je v tomto ohledu nutno bezpodmínečně 
upravit takovým způsobem, aby kromě několika zpřesnění jazykových nejasností a právně 
nejednoznačných formulací opět obsahoval řadu pozměňovacích návrhů z prvního čtení 
Parlamentu.
Zpravodaj dále zastává názor, že se přijetí společného postoje neobejde bez zásadnějších 
změn, které jsou dokumentovány následujícími pozměňovacími návrhy:

1) Změna klimatu:

S ohledem na projevující se změnu klimatu, která vyvolala veřejnou diskusi, nepovažuje 
zpravodaj za akceptovatelné, že již při předběžném vyhodnocení povodňových rizik nebyly 
náležitě posouzeny a zohledněny dopady změny klimatu na povodňové riziko. Samozřejmě si 
je vědom toho, že pro předběžné vyhodnocení rizik nemohou být zajištěny nové údaje ve 
vyčerpávajícím rozsahu, avšak je třeba využít dostupných údajů. Před evropským občanem je 
obtížně ospravedlnitelné, že se při tomto základním vyhodnocení opomíjí změna klimatu. 

2) Lhůty: 
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S úmyslem zajistit plynulý průběh postupu jsou opět zavedeny původní lhůty pro ukončení 
předběžných prací. 
Zpravodaj je na rozdíl od Rady přesvědčen o tom, že kvůli ochraně doposud vykonané práce  
v členských státech je nutné provést změny. Z tohoto důvodu jsou opětovně použity 
pozměňovací návrhy z prvního čtení. Zpravodaj je toho názoru, že prodloužení doložky 
o ochraně předběžných prací do roku 2010, tj. po vstupu této směrnice v platnost, není 
vhodné, protože neodpovídá myšlence ochrany předběžných prací a hrozí nebezpečí, že 
budou obcházeny záměry této směrnice.

3) Projednávání ve výboru 

Postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (projednávání ve výboru, tzv. 
komitologie) upravené rozhodnutím Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006 vyžadují 
přizpůsobení, které zpravodaj důsledně zohledňuje.

4) Sladění s rámcovou směrnicí o vodě:

Pokud jde o sladění a integraci navržené směrnice a směrnice 2000/60/ES, společný postoj 
Rady omezuje předpisy tím, že odstraňuje povinnost úzké spolupráce a umožňuje, aby taková 
spolupráce byla dobrovolná. Podle názoru zpravodaje existuje při vypracování map 
ohrožených a případně rizikových oblastí snaha o koordinaci s rámcovou směrnicí o vodě. 
Zahrnutí zmíněných map do této směrnice však zůstane fakultativní.

5) Kanalizace: 

Společný postoj nově zahrnuje seznam druhů povodní spadajících do působnosti této 
směrnice, ale zároveň umožňuje vyloučit povodně způsobené kanalizačními systémy. 
V prvním čtení Parlamentu byla použita širší definice povodně, která výslovně nevylučovala 
povodně způsobené kanalizačními systémy. Zpravodaj se domnívá, že by tato širší definice, 
která zahrnuje i povodně způsobené odpadními, případně kanalizačními systémy, měla být 
opět použita ve druhém čtení.

6) Plochy pro zadržování vody a potenciál protipovodňové ochrany: 

Zpravodaj se dále domnívá, že pokud budou oblasti, jež mohou plnit významnou úlohu při 
zadržování vody, opomenuty při předběžném vyhodnocení a vypracování map povodňových 
rizik a plánů na jejich zvládání, nebudou patrně moci dostatečně přispět ke snížení 
povodňových rizik. Z tohoto důvodu znovu předkládá pozměňovací návrhy z prvního čtení, 
které se týkají ploch pro zadržování vody a potenciálu protipovodňové ochrany.


