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PR_COD_2am

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 a doplnenie 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 a doplnenie 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 pomáha 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 Spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2006)0015)2,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Povodne sú prírodným fenoménom, 
ktorému sa nedá zabrániť. Niektoré ľudské 
činnosti a zmena klímy však prispievajú k 
zvyšovaniu pravdepodobnosti výskytu 
povodní a ich nepriaznivých účinkov.

(2) Povodne sú prírodným fenoménom, 
ktorému sa nedá zabrániť. Niektoré ľudské 
činnosti (napr. rozširovanie plôch 
osídlenia a pribúdanie majetkových 
hodnôt v povodňových oblastiach, ako aj 
erózia a znižovanie prirodzenej schopnosti 
pôdy zadržiavať vodu v dôsledku 
vyklčovania lesov a poľnohospodárskych 
činností v povodiach riek) a zmena klímy 
však prispievajú k zvyšovaniu 
pravdepodobnosti výskytu povodní a ich 
nepriaznivých účinkov.

  
1 Prijaté texty, 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Opätovné zaradenie mierne upraveného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého 
čítania kvôli presnejšej špecifikácii (pôvodne odôvodnenie 2).

Druhá časť odôvodnenia (v nemeckej verzii) sa netýka slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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 správne územie 
povodia vyžaduje vypracovanie plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
riek s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický 
a chemický stav, čo prispeje k zmierneniu 
účinkov povodní. Zníženie povodňového 
rizika však nie je jedným z hlavných 
cieľov uvedenej smernice a táto smernica 
ani nezohľadňuje budúce povodňové riziká 
spôsobené zmenou klímy.

(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 správne územie 
povodia vyžaduje vypracovanie plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
riek s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický 
a chemický stav, čo prispeje k zmierneniu 
účinkov povodní. Zníženie povodňového 
rizika však nie je jedným z hlavných 
cieľov uvedenej smernice. Táto smernica 
ani nezohľadňuje povodňové riziká, ktoré 
sa budú v budúcnosti často vyskytovať v 
dôsledku zmeny klímy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto opätovného zaradenia jazykovo nepatrne zmeneného pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pôvodne odôvodnenie 9) je jasne stanoviť, že je 
nevyhnutné posilniť prevenciu povodňových rizík s cieľom predchádzať zvýšeným 
nebezpečenstvám spôsobeným zmenou klímy; zámerom však nie je vykonávať rozsiahlu 
prognózu zmeny klímy pre jednotlivé opatrenia na prevenciu rizík, keďže by to spôsobilo 
značné a všeobecne neodôvodniteľné náklady a spomalilo vypracovanie plánov v prípadoch, 
v ktorých nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9

(9) Na území Spoločenstva dochádza k 
rôznym druhom povodní, napríklad 
riečnym povodniam, prívalovým 
povodniam, mestským povodniam a 
povodniam spôsobených morom v 
pobrežným oblastiach. Škody spôsobené 
povodňami môžu byť tiež v jednotlivých 

(9) Na území Spoločenstva dochádza k 
rôznym druhom povodní, napríklad 
riečnym povodniam, prívalovým 
povodniam, mestským povodniam, 
povodniam spôsobeným kanalizačnými 
systémami a povodniam spôsobeným
morom v pobrežným oblastiach. Škody 
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krajinách a regiónoch Spoločenstva 
rozdielne. Z tohto dôvodu by si ciele 
manažmentu povodňových rizík mali 
určovať samotné členské štáty a mali by 
vychádzať z miestnych a regionálnych 
podmienok.

spôsobené povodňami môžu byť tiež v 
jednotlivých krajinách a regiónoch 
Spoločenstva rozdielne. Z tohto dôvodu by 
si ciele manažmentu povodňových rizík 
mali určovať samotné členské štáty a mali 
by vychádzať z miestnych a regionálnych 
podmienok.

Odôvodnenie

Touto zmenou sa opätovne zaradzuje text z prvého čítania (pôvodne odôvodnenie 15). V tejto 
smernici by mali byť zahrnuté aj povodne spôsobené kanalizačnými systémami.
V tejto súvislosti porovnaj pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18, ktorý stanovuje výnimku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10

(10) Povodňové riziko v určitých 
oblastiach Spoločenstva, napríklad v riedko 
obývaných alebo neobývaných oblastiach 
alebo v oblastiach s obmedzenými
hospodárskym bohatstvom alebo 
ekologickou hodnotou, by sa nemuselo 
považovať za závažné. Povodňové riziko a 
potreba následných opatrení by sa mali 
hodnotiť v každom správnom území 
povodia alebo správnej jednotke.

(10) Povodňové riziko v určitých 
oblastiach Spoločenstva, napríklad v riedko 
obývaných alebo neobývaných oblastiach 
alebo v oblastiach s obmedzeným
hospodárskym bohatstvom alebo 
ekologickou hodnotou, by sa nemuselo 
považovať za závažné. Povodňové riziko a 
potreba následných opatrení by sa mali 
hodnotiť v každom správnom území 
povodia alebo správnej jednotke – napr. by 
sa mal posúdiť potenciál na 
protipovodňovú ochranu. 

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie textu z prvého čítania (pôvodne odôvodnenie 16; úprava).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 11

(11) V záujme získania účinného 
informačného nástroja, ako aj hodnotného 
základu pre stanovovanie priorít a 
prijímanie ďalších technických, finančných 
a politických rozhodnutí v oblasti 
manažmentu povodňových rizík je 
potrebné zabezpečiť vytvorenie máp 

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

povodňového ohrozenia a máp 
povodňových rizík, ktoré zobrazujú 
potenciálne nepriaznivé dôsledky rôznych 
povodňových scenárov vrátane rizika 
znečistenia životného prostredia v 
dôsledku povodní.

Odôvodnenie

Doslovné opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania 
(pôvodne pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17) kvôli presnejšej špecifikácii.

Keďže v článku 6 odseku 6 (mapy povodňového rizika) smernice sa stanovuje zaznamenanie 
potenciálnych nepriaznivých dôsledkov povodní, je nevyhnutné, aby sa v záujme koherencie 
zahrnuli do odôvodnení najmä riziká, ktoré môžu vzniknúť znečistením životného prostredia v 
dôsledku povodne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 13

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

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

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 16 a (nové)

(16a) Členské štáty by mali pri svojich 
hodnoteniach, mapách a plánoch 
vychádzať z najlepších dostupných 
údajov, postupov a technológií v oblasti 
manažmentu povodňových rizík.

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie a obsahové spresnenie, resp. kombinácia dvoch pozmeňujúcich a 
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doplňujúcich návrhov z prvého čítania (pôvodne odôvodnenie 22 a 24) , pokiaľ ide o použitie 
nových postupov a technológií na ochranu občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 18 a (nové)

(18a) Osobitne by mala byť Komisia 
oprávnená stanoviť technické formáty na 
spracovanie a prenos údajov vrátane 
štatistických a kartografických údajov pre 
Komisiu, ako aj prispôsobiť prílohu 
vedecko-technickému pokroku. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecný význam a 
menia nepodstatné časti tohto nariadenia 
a dopĺňajú toto nariadenie o nové 
nepodstatné časti, prijímajú sa podľa 
regulačného postupu s kontrolou v súlade 
s článkom 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Tieto zmeny vedú k potrebným úpravám zodpovedajúcim novému komitologickému postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 bod 1

1) „povodeň“ je dočasné zaplavenie 
územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate 
vodou. Patria sem povodne spôsobené 
riekami, horskými bystrinami, občasnými 
vodnými tokmi v oblasti Stredozemného 
mora a záplavy pobrežných oblastí z mora 
a nemusia sem patriť povodne spôsobené 
kanalizačnými systémami.

1) „povodeň“ je dočasné zaplavenie 
územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate 
vodou. Patria sem povodne spôsobené 
riekami, horskými bystrinami, občasnými 
vodnými tokmi v oblasti Stredozemného 
mora, ako aj záplavy pobrežných oblastí z 
mora a povodne spôsobené kanalizačnými
systémami.

Odôvodnenie

Prvá časť odôvodenia (v nemeckej verzii) sa netýka slovenskej verzie.

V prvom čítaní sa použila širšie formulovaná definícia povodne bez explicitnej výnimky pre 
záplavy spôsobené kanalizačnými systémami (pôvodne článok 2 odsek 1). Preto treba aj v 
druhom čítaní opäť použiť širší pojem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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Článok 4 odsek 2

2. Predbežné hodnotenie povodňového 
rizika sa vykoná tak, aby poskytlo 
hodnotenie potenciálneho rizika založené 
na dostupných alebo ľahko získateľných 
informáciách, ako sú záznamy. Hodnotenie 
zahŕňa aspoň:

2. Predbežné hodnotenie povodňového 
rizika sa vykoná tak, aby poskytlo 
hodnotenie potenciálneho rizika založené 
na dostupných alebo ľahko získateľných 
informáciách, ako sú záznamy a štúdie 
týkajúce sa dlhodobého vývoja, najmä 
zmeny klímy. Hodnotenie zahŕňa aspoň:

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie a obsahové spresnenie, resp. kombinácia pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov z prvého čítania (pôvodne čl. 4 ods. 2 písm. c), e) a f).

V tejto súvislosti treba v prípade predbežného hodnotenia výslovne zohľadniť len existujúce 
štúdie týkajúce sa dlhodobého vývoja, najmä zmeny klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 odsek 2 pododsek 2

a prípadne obsahuje: vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prebieha úsilie o dosiahnutie kompromisu medzi pozíciou Parlamentu z prvého čítania 
(znenie bez akéhokoľvek obmedzenia) a spoločnou pozíciou Rady. Túto zmenu treba vnímať 
len v spojení s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 odsek 2 písmeno d

d) posúdenie potenciálnych nepriaznivých 
následkov budúcich povodní na ľudské 
zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a hospodársku činnosť v ktorom 
sa podľa možností zohľadnia také aspekty 
ako sú topografia, poloha vodných tokov a 
ich všeobecné hydrologické a 
geomorfologické charakteristiky, poloha 
obývaných území, oblastí hospodárskej 
činnosti a dlhodobého vývoja vrátane 
vplyvov zmeny klímy na výskyt povodní.

d) posúdenie potenciálnych nepriaznivých 
následkov budúcich povodní na ľudské 
zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a hospodársku činnosť, v ktorom 
sa podľa možností zohľadnia také aspekty,
ako sú topografia, poloha vodných tokov a 
ich všeobecné hydrologické a 
geomorfologické charakteristiky, úloha 
záplavových území ako prirodzených 
retenčných plôch (plôch na zadržiavanie 
vody), poloha obývaných území, oblasti
hospodárskej činnosti a dlhodobého vývoja 
vrátane vplyvov zmeny klímy na výskyt 
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povodní. Pokiaľ to dovoľujú miestne 
podmienky, od uvedených hodnotení 
možno upustiť.

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania (pôvodne čl. 4 
ods. 2 písm. c), keďže – ako je známe – retenčné plochy majú pre protipovodňovú ochranu 
veľký význam.

Okrem toho prebieha úsilie o dosiahnutie kompromisu medzi pozíciou Parlamentu z prvého 
čítania a spoločnou pozíciou Rady. Túto zmenu treba vnímať len v súvislosti s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 odsek 2 písmeno d a (nové)

da) posúdenie účinnosti existujúcej 
infraštruktúry protipovodňovej ochrany 
vytvorenej človekom, pričom sa zohľadní 
jej skutočná kapacita na ochranu pred 
škodami, ako aj jej hospodárska a 
ekologická účinnosť.

Odôvodnenie

Doslovné opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania 
[pôvodne čl. 4 ods. 2 písm. h)].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 odsek 4

4. Členské štáty dokončia predbežné 
hodnotenie povodňového rizika do 22. 
decembra 2012.

4. Členské štáty dokončia predbežné 
hodnotenie povodňového rizika do 22. 
decembra 2010.

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pôvodne stanovených lehôt Parlamentu kvôli skráteniu postupu (pôvodne 
čl. 6 ods. 1; úprava).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 1
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1. Členské štáty na základe predbežného 
hodnotenia povodňového rizika uvedeného 
v článku 4 určia pre každé správne územie 
povodia alebo správnu jednotku uvedenú v 
článku 3 ods. 2 písm. b) alebo časť 
medzinárodného správneho územia 
povodia ležiacu na ich území tie oblasti, pri 
ktorých usúdili, že existujú potenciálne
významné povodňové riziká alebo možno
odôvodnene predpokladať, že ich výskyt 
je pravdepodobný.

1. Členské štáty na základe predbežného 
hodnotenia povodňového rizika uvedeného 
v článku 4 určia pre každé správne územie 
povodia alebo správnu jednotku uvedenú v 
článku 3 ods. 2 písm. b) alebo časť 
medzinárodného správneho územia 
povodia ležiacu na ich území tie oblasti, pri 
ktorých usúdili, že existujú významné 
povodňové riziká alebo že ich výskyt je 
pravdepodobný.

Odôvodnenie

Jazykové zjednodušenie textu kvôli lepšej zrozumiteľnosti a právnej presnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odsek 3 písmeno c

c) prípadne povodne s vysokou 
pravdepodobnosťou opakovania.

c) podľa možnosti povodne s vysokou 
pravdepodobnosťou opakovania.

Odôvodnenie

Dohoda medzi pozíciou Parlamentu (znenie bez akejkoľvek možnosti výnimky; pôvodne čl. 7 
ods. 2) a súčasnou pozíciou Rady. V záujme ochrany občanov by sa mali v čo najväčšej miere 
zahrnúť povodne s vysokou pravdepodobnosťou opakovania. Príslušné orgány majú mať 
možnosť upustiť od toho len v prípade, že to nie je možné a (alebo) v náležite odôvodnenom 
prípade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 odsek 5 písmeno d

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

d) iné informácie, ktoré považujú členské 
štáty za užitočné, ako je uvedenie oblastí, v 
ktorých sa môžu vyskytnúť povodne s 
vysokým obsahom transportovaných 
sedimentov a povodne unášajúce rôzne 
predmety, ako aj uvedenie záplavových 
území a iných prírodných oblastí, ktoré 
môžu v súčasnosti alebo v budúcnosti
fungovať ako retenčné plochy.
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Odôvodnenie

Opätovné zaradenie pozície Parlamentu z prvého čítania (porovnaj prvú časť odôvodnenia k 
pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 12).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 odsek 7 a (nový)

7a. Členské štáty môžu v prípade oblastí, v 
ktorých sú záplavy spôsobené 
kanalizačnými systémami, rozhodnúť, že 
mapy povodňového ohrozenia sa pri 
vypracovávaní obmedzia na scenár 
uvedený v ods. 3 písm. a).

Odôvodnenie

So zreteľom na opätovne zaradené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3 a 9 sa členským 
štátom poskytuje úľava v súvislosti so záplavami spôsobenými kanalizačnými systémami, a to 
tak, že pri vypracovávaní máp treba uvádzať len extrémne udalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 3 pododsek 2

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

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

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie z prvého čítania [pôvodne čl. 9 ods. 5 písm. a)]: retencia povodní je 
dôležitá na zamedzenie povodňových rizík a treba ju zohľadňovať pri vypracovávaní plánov 
pre manažment povodňových rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 9 bod 1
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1) vypracovanie prvých máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňového rizika a ich 
následné preskúmania uvedené v článkoch 
6 a 14 tejto smernice sa uskutočnia tak, aby 
informácie, ktoré obsahujú, boli v súlade s 
relevantnými informáciami predkladanými 
na základe smernice 2000/60/ES. Ak sa to 
považuje za vhodné, môžu sa ďalej
koordinovať s preskúmaniami
ustanovenými v článku 5 ods. 2 smernice 
2000/60/ES a začleniť sa do nich;

1) vypracovanie prvých máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňového rizika a ich 
následné preskúmania uvedené v článkoch 
6 a 14 tejto smernice sa uskutočnia tak, aby 
informácie, ktoré obsahujú, boli v súlade s 
relevantnými údajmi predkladanými na 
základe smernice 2000/60/ES. Tieto 
informácie sa koordinujú so skúškami
ustanovenými v článku 5 ods. 2 smernice 
2000/60/ES a môžu sa do nich začleniť;

Odôvodnenie

Kompromis medzi pozíciou Rady a Parlamentu (pôvodne čl. 13 ods. 1): treba sa usilovať o 
zosúladenie s rámcovou smernicou o vode. Začlenenie do tejto smernice však ostáva na 
fakultatívnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 11

1. Komisia môže v súlade s postupom
uvedeným v článku 12 ods. 2 prijať 
technické formáty na účely spracovania a 
prenosu údajov vrátane štatistických a 
kartografických údajov pre Komisiu. 
Technické formáty by sa mali prijať aspoň 
dva roky pred dátumami uvedenými v 
článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 8 a článku 7 
ods. 5, berúc do úvahy existujúce normy 
ako aj formáty vytvorené v súlade s 
príslušnými aktmi Spoločenstva.

1. Komisia môže v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
12 ods. 2 prijať technické formáty na účely 
spracovania a prenosu údajov vrátane 
štatistických a kartografických údajov pre 
Komisiu, čo spôsobí zmenu nepodstatných 
ustanovení tejto smernice doplnením.
Technické formáty by sa mali prijať aspoň 
dva roky pred dátumami uvedenými v 
článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 8 a článku 7 
ods. 5, berúc do úvahy existujúce normy,
ako aj formáty vytvorené v súlade s 
príslušnými aktmi Spoločenstva.

2. Komisia môže v súlade s postupom
uvedeným v článku 12 ods. 2 prispôsobiť 
prílohu vedecko-technickému pokroku, 
pričom zohľadní obdobia preskúmania a 
aktualizácie.

2. Komisia môže v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
12 ods. 2 prispôsobiť prílohu vedecko-
technickému pokroku, pričom zohľadní 
obdobia preskúmania a aktualizácie.

Odôvodnenie

Tieto zmeny vedú k potrebným úpravám zodpovedajúcim novému komitologickému postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
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Článok 12 odsek 2

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú 
sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES 
so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú 
sa článok 5a odseky 1 až 4 a článok 7 
rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na 
ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Odôvodnenie

Tieto zmeny vedú k potrebným úpravám zodpovedajúcim novému komitologickému postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 13 odsek 1 písmeno a

1. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
nevykonať predbežné hodnotenie 
povodňového rizika uvedené v článku 4 v 
tých povodiach, čiastkových povodiach 
alebo prímorských pobrežných oblastiach, 
v ktorých buď:

1. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
nevykonať predbežné hodnotenie 
povodňového rizika uvedené v článku 4 v 
tých povodiach, čiastkových povodiach 
alebo prímorských pobrežných oblastiach, 
v ktorých buď:

a) už pred 22. decembrom 2010 vykonali 
hodnotenie rizika a dospeli k záveru, že 
existuje potenciálne významné povodňové 
riziko alebo možno odôvodnene 
predpokladať, že jeho výskyt je 
pravdepodobný, čo vedie k zaradeniu 
oblasti medzi tie, ktoré sú uvedené v 
článku 5 ods. 1, alebo

a) už k dátumu nadobudnutia účinnosti
tejto smernice vykonali hodnotenie rizika a 
dospeli k záveru, že existuje významné 
povodňové riziko alebo jeho výskyt je 
pravdepodobný, čo vedie k zaradeniu 
oblasti medzi tie, ktoré sú uvedené v 
článku 5 ods. 1, alebo

b) rozhodli pred 22. decembrom 2010 o 
príprave máp povodňového ohrozenia a 
máp povodňového rizika a o vytvorení 
plánov manažmentu povodňového rizika v 
súlade s príslušnými ustanoveniami tejto 
smernice.

b) do dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice rozhodli o príprave máp 
povodňového ohrozenia a máp 
povodňového rizika a o vytvorení plánov 
manažmentu povodňového rizika v súlade 
s príslušnými ustanoveniami tejto 
smernice.

2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
používať mapy povodňového ohrozenia a 
mapy povodňového rizika dokončené pred 
22. decembrom 2010, ak tieto mapy 
poskytujú úroveň informácií rovnocennú s
požiadavkami článku 6.

2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
používať mapy povodňového ohrozenia a 
mapy povodňového rizika dokončené do 
dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice, ak tieto mapy poskytujú úroveň 
informácií spĺňajúcu požiadavky tejto 
smernice.
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3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
používať plány manažmentu povodňového 
rizika dokončené pred 22. decembrom 
2010 pod podmienkou, že obsah týchto 
plánov je rovnocenný s požiadavkami na 
plány stanovenými v článku 7.

3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
používať plány manažmentu povodňového 
rizika dokončené do dátumu
nadobudnutia účinnosti tejto smernice
pod podmienkou, že obsah týchto plánov je 
rovnocenný s požiadavkami tejto smernice.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú bez toho, 
aby bol dotknutý článok 14.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú bez toho, 
aby bol dotknutý článok 14.

Odôvodnenie

Zaradenie pozície Parlamentu z prvého čítania (pôvodne článok 17): prípravné práce 
realizované v členských štátoch sa uznajú, ak sú dokončené do dátumu nadobudnutia 
účinnosti smernice. Predĺženie prechodnej lehoty do roku 2010 nie je primerané, pretože 
nezodpovedá zámeru ochrany dosiaľ vykonanej práce a hrozí, že dôjde k opomenutiu cieľov 
smernice.
Zmenená štruktúra textu si vyžaduje, aby sa začlenili aj ciele tejto smernice („tejto 
smernice“), ktoré by sa mohli realizovať prostredníctvom zmeny prílohy.
Navyše sa zaraďuje znenie z prvého čítania („spĺňajúcu“; pôvodne čl. 17 ods. 2).
Jazykové zjednodušenie textu (porovnaj pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 16

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o vykonávaní tejto smernice 
do 22. decembra 2018 a potom každých 
šesť rokov.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o vykonávaní tejto smernice 
do 22. decembra 2018 a potom každých 
šesť rokov. Pri vypracovávaní tejto správy 
sa zohľadnia dôsledky zmeny klímy.

Odôvodnenie

Pozícia Parlamentu z prvého čítania (pôvodne článok 19): negatívne dôsledky zmeny klímy sa 
nesmú opomenúť najmä v prípade tejto smernice a vyžadujú si na tomto mieste explicitnú 
zmienku.
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ODÔVODNENIE

1. Úvod:

18. januára 2006 prijala Komisia návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení 
povodní a boji proti nim.
Európsky parlament predložil svoje stanovisko v prvom čítaní 13. júna 2006.
Výbor pre regióny sa rozhodol, že nepredloží žiadne stanovisko.
Európsky hospodársky a sociálny výbor predložil svoje stanovisko 17. mája 2006.
Rada prijala spoločnú pozíciu 23. novembra 2006.

2. Všeobecné informácie:

Cieľom tejto smernice je stanoviť legislatívny rámec hodnotenia a manažmentu povodňových 
rizík v záujme zaistenia ochrany ľudského zdravia, životného prostredia, kultúrneho dedičstva 
a hospodárskych činností.
Na dosiahnutie týchto cieľov sa uplatňuje trojfázová koncepcia: najskôr sa vykoná prvé 
hodnotenie povodňových rizík s cieľom konštatovať stav ohrozených oblastí, následne sa 
vypracujú mapy povodňových rizík a napokon dôjde k zostaveniu plánov manažmentu 
povodňových rizík v jednotlivých povodiach.
Na základe geograficky a hydrologicky odlišnej situácie, ako aj rozdielnych štruktúr osídlenia 
v členských štátoch ponecháva smernica členským štátom značnú pružnosť pri stanovovaní 
potrebnej úrovne ochrany a vykonávacích opatrení, ktoré treba v tejto súvislosti prijať.

3. Zmeny spoločnej pozície:

Spoločná pozícia obsahuje celý rad pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z prvého čítania 
Európskeho parlamentu, ktorého pozícia bola prevzatá v plnej miere alebo čiastočne. 
Spoločná pozícia pritom výrazne zmenila štruktúru smernice. Hoci znenie textu Rady prináša 
sčasti i jasné štruktúrne usporiadanie, viaceré dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu neboli prevzaté vôbec alebo len v oslabenej podobe.
Spoločnú pozíciu Rady treba podľa spravodajcu bezpodmienečne zmeniť tak, aby okrem 
úpravy niektorých jazykových nejasností a právne nepresných formulácií došlo aj k 
opätovnému zaradeniu viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z prvého čítania 
Parlamentu.
V záujme prijatia spoločnej pozície spravodajca považuje za nevyhnutné uskutočniť 
rozsiahlejšie zmeny, ktoré možno dokumentovať prostredníctvom týchto pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov:

1) Zmena klímy:

Na základe prejavujúcej sa zmeny klímy a s ňou súvisiacej verejnej diskusie považuje 
spravodajca za nepochopiteľné, že už predbežné hodnotenie povodňových rizík primerane 
neposudzuje a nezohľadňuje dôsledky zmeny klímy na povodňové riziko. Spravodajca si 
samozrejme uvedomuje, že na vypracovanie predbežného hodnotenia rizík nemožno vykonať 
rozsiahly zber nových údajov, je však potrebné využiť existujúce údaje. Opomenutie zmeny 
klímy v prípade takéhoto hodnotenia zásadného významu možno európskym občanom len 
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ťažko vysvetliť.

2) Lehoty:

S cieľom zabezpečiť plynulý priebeh sa opätovne zavádzajú pôvodné lehoty na dokončenie 
prípravných prác.
Na rozdiel od Rady je spravodajca presvedčený o tom, že v súvislosti s ochranou práce 
doteraz vykonanej zo strany členských štátov je potrebné uskutočniť zmeny. Z tohto dôvodu 
dochádza i k predloženiu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z prvého čítania. Predĺženie 
doložky o ochrane existujúcej práce do roku 2010, t. j. na obdobie po dátume nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice, nepovažuje spravodajca za primerané, keďže to nezodpovedá 
zámeru ochrany existujúcej práce a zároveň hrozí, že dôjde k opomenutiu cieľov smernice.

3) Komitológia:

Zmeny vykonané v dôsledku rozhodnutia Rady 2006/512/ES zo 17. júla 2006, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu 
(komitológia), si vyžadujú úpravy, ktoré spravodajca dôsledne vykoná.

4) Zosúladenie s rámcovou smernicou o vode:

Vzhľadom na zladenie a zjednotenie navrhovanej smernice a smernice 2000/60/ES sa 
predpisy v spoločnej pozícii Rady vymedzujú tak, že odstraňujú povinnosť úzkej koordinácie 
a oslobodzujú od tejto povinnosti. Spravodajca sa domnieva, že pri vypracovávaní máp 
povodňového ohrozenia, resp. máp povodňového rizika prebieha úsilie o zosúladenie s 
rámcovou smernicou o vode. Začlenenie máp do tejto smernice však ostáva na fakultatívnej 
úrovni.

5) Kanalizácia:

Do spoločnej pozície sa opätovne prijíma zoznam druhov povodní spadajúci do smernice, 
takisto však aj možnosť vylúčenia záplav spôsobených systémami odpadových vôd. V prvom 
čítaní Parlamentu sa použila širšie formulovaná definícia povodní – bez výslovnej výnimky 
pre záplavy spôsobené systémami odpadových vôd. Spravodajca navrhuje opätovné zaradenie 
širšej definície aj v druhom čítaní, ktorá zahŕňa záplavy spôsobené systémami odpadových 
vôd, resp. kanalizačnými systémami.
6) Retenčné plochy a potenciál na protipovodňovú ochranu:

Spravodajca ďalej zastáva názor, že ak sa oblasti, ktoré potenciálne spĺňajú významnú 
funkciu zadržiavania vody, opomenú v prípade predbežného hodnotenia, vypracovávania máp 
povodňových rizík a plánov manažmentu, pravdepodobne nebudú môcť v dostatočnej miere 
prispieť k zníženiu povodňového rizika. Preto opätovne predkladá pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy z prvého čítania týkajúce sa retenčných plôch a potenciálu na protipovodňovú 
ochranu.


