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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W memorandum wyjaśniającym Komisja Europejska podkreśla tragiczne skutki (ponad 700 
zgonów w 2002 r.) oraz ogrom spowodowanych przez powodzie szkód dla środowiska, 
publicznej i prywatnej infrastruktury oraz działalności gospodarczej regionów. Siłę powodzi 
zwielokrotniło drastyczne zmniejszenie się naturalnej pojemności retencyjnej dorzeczy. Mimo 
niebezpieczeństw zezwolono na budowę publicznych i prywatnych budynków oraz obiektów 
na obszarach zagrożonych powodzią. Tytułem przykładu Komisja wskazuje na 10 milionów 
ludzi mieszkających na obszarach zagrożonych bardzo poważnymi powodziami wzdłuż Renu, 
gdzie potencjalne szkody powodziowe mogą sięgać 165 mln euro. Zmiany klimatyczne
zwiększą prawdopodobnie częstotliwość i natężenie powodzi. W związku z tym, w celu 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania związanymi z nimi zagrożeniami dla 
ludzkiego zdrowia, środowiska, infrastruktury i własności, Komisja proponuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie przyjęcie dyrektywy w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i 
zarządzania nim.

Ocena i zarządzanie zagrożeniem powodziowym nie jest nową kwestią. Większość, jeśli nie 
wszystkie, państwa członkowskie wdrożyły strategie krajowe, które mają pomóc w 
zarządzaniu tym zjawiskiem. Tym niemniej większość dorzeczy w Europie znajduje się w 
dwóch lub więcej państwach członkowskich, a zarządzanie zagrożeniem powodziowym w 
jednym regionie może wpłynąć na regiony w dolnym lub górnym biegu rzeki. W związku z 
tym wspólne działanie na szczeblu Wspólnoty przyniosłoby znaczne korzyści i poprawiłoby 
ogólny poziom zapobiegania i ochrony przez zagrożeniem powodziowym. Ponadto, 
ustawodawstwo zajmujące się tym aspektem zarządzania zasobami wodnymi doskonale 
pasuje do ramowej dyrektywy wodnej1, która wprowadziła pojęcie transgranicznej 
koordynacji dorzeczy. 

Zgodnie z nowym ustawodawstwem regulującym fundusze strukturalne proponuje się, aby 
działania przeciwpowodziowe były uważane za koszty kwalifikujące się do otrzymania 
pomocy z tegoż funduszu. 

Według opinii sprawozdawczyni do projektu Komisji należy wprowadzić pewną liczbę 
zmian, jeżeli naszym zamiarem jest:

• by niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy stanowił część całościowej strategii 
zarządzania zagrożeniem powodziowym; 

• położenie akcentu na zapobieganie mające na celu eliminację lub zmniejszenie 
zagrożenia powodziowego zamiast organizacji ratownictwa, gdyż środki 
zapobiegawcze i ostrożności są skuteczniejsze i mniej kosztowne niż ratownictwo lub 
zapewnianie wyposażenia;

• ograniczenie lub wyeliminowanie efekt domina w górnym lub dolnym biegu rzeki 
poprzez zintegrowane działania na poziomie całego dorzecza, w tym transgraniczną 
współpracę w ramach dorzecza przy zaangażowaniu wszelkich istotnych władz;

  
1 Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.
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• promowanie łączenia wszystkich strategii i mechanizmów finansowych, między 
innymi polityki spójności, w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania 
zagrożeniem powodziowym;

• połączenie wykonania niniejszej dyrektywy od daty jej wejścia w życie z procesem 
opracowywania planów gospodarowania wodami w dorzeczach zawartego w 
dyrektywie 2000/60/WE (ramowa dyrektywa wodna) w celu uczynienia planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym rentownymi i wspierania ich poszanowania
oraz warunków równowagi ekologicznej określonych w ramowej dyrektywie wodnej;

• zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi poprzez potraktowanie 
w sposób priorytetowy działań zapobiegających zagrożeniu i szkodom za pomocą 
planowania użytkowania gruntów i zwiększenia naturalnej pojemności retencyjnej;

• stanowienie prawa w sposób jasny i możliwy do wyegzekwowania poprzez 
wyeliminowanie prawnej dwuznaczności w odniesieniu do zasięgu map zagrożenia 
powodziowego i planów zarządzania;

• sprawienie, by rynek pracował na rzecz zrównoważonego zarządzania zagrożeniem 
powodziowym poprzez działalność gospodarczą w obszarach zagrożonych powodzią 
ponosząc koszty działań przeciwpowodziowych, jak również występujących kosztów 
środowiskowych i poniesionych nakładów oraz uczynienie ludności mieszkającej na 
obszarach zagrożenia powodziowego odpowiedzialną za podjęcie, zgodnie z ich 
najlepszymi umiejętnościami, środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia szkód 
(np. przystosowanie budynków do zagrożenia powodziowego).

Sprawozdawczyni proponuje w związku z tym następujące poprawki:

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) Powodzie należą do naturalnych zjawisk, 
którym nie sposób zapobiec. Tym niemniej 
działalność człowieka przyczynia się do 
zwiększenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia powodzi i pogłębienia 
wywoływanych przez nie szkód.

(2) Powodzie należą do naturalnych zjawisk, 
którym nie sposób całkowicie zapobiec. 
Tym niemniej, drastyczna redukcja 
naturalnych zdolności 
przeciwpowodziowych dorzeczy, ludzka 
niegospodarność (budowa nowych osiedli i 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
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obszarach zalewowych, a także erozja i 
obniżenie naturalnego potencjału
retencyjnego gleby wskutek wycinania 
lasów i prowadzenia działalności rolniczej 
w dorzeczach) oraz globalne ocieplenie 
przyczyniają się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i 
pogłębienia wywołanych przez nie 
negatywnych skutków.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Tradycyjne strategie zarządzania 
ryzykiem powodziowym, koncentrujące się 
na budowie infrastruktury dla 
bezpośredniej ochrony ludności, 
nieruchomości i towarów, nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa, jakiego od nich 
oczekiwano.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 3

(3) Wykonalne i pożądane byłoby 
ograniczenie ryzyka wystąpienia szkód 
dla ludzkiego zdrowia, środowiska i 
infrastruktury związanych z powodzią;
działania na rzecz ograniczenia ryzyka 
wystąpienia szkód powodziowych muszą 
być skoordynowane na poziomie dorzecza, 
jeśli mają odnieść skutek.

(3) Wykonalne i pożądane byłoby 
ograniczenie ryzyka wystąpienia szkód 
dla ludzkiego zdrowia, środowiska i 
infrastruktury związanych z powodzią.
Jednakże działania na rzecz ograniczenia 
ryzyka wystąpienia szkód powodziowych 
muszą być skoordynowane między 
państwami członkowskimi, ich władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, jak 
również organizacjami odpowiedzialnymi 
za gospodarkę rzeczną na poziomie 
dorzeczy, jeśli mają odnieść skutek i muszą 
nadawać większe znaczenie działaniom 
powiązanym ze środowiskiem naturalnym w 
celu sprowokowania zmiany w podejściu z 
tradycyjnego krótkoterminowego modelu 
„budowania w celu ochrony” w kierunku 
ekologicznie trwałego zarządzania 
zagrożeniem powodziowym.
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Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Proponowany zintegrowany system 
gospodarowania wodami w dorzeczach 
powinien opierać się na (a) tzw. 
„pojemności środowiska” w danym 
przypadku, czyli odpowiednim i 
długoterminowym funkcjonowaniu 
ekosystemów i zachowaniu różnorodności 
biologicznej, jak również powiązanych 
korzyści społeczno-gospodarczych ludności, 
(b) wspólnej ocenie potrzeb i oczekiwań 
wszystkich zainteresowanych stron na 
poziomie dorzecza oraz (c) jak najbardziej 
rzetelnej informacji.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 3 b (nowy)

(3b) Środki zarządzania zagrożeniem i 
zapobiegania zniszczeniom powodziowym 
powinny być zgodne z zasadą solidarności. 
W związku z tym zarządzanie zagrożeniem 
powodziowym w zlewni rzeki przepływającej 
przez terytorium dwóch lub więcej 
sąsiadujących państw, powinno być 
zorganizowane w taki sposób, by na 
żadnym z tych obszarów nie występowało 
zagrożenie powodziowe wskutek nietrwałej 
gospodarki rzecznej.

Uzasadnienie

Zarówno dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej, jak i rozpatrywany wniosek dotyczący dyrektywy, który będzie z nią ściśle 
powiązany, uwzględniają zasadę solidarności, zgodnie z którą niezbędne jest skoordynowane 
zarządzanie zagrożeniem powodziowym na obszarze całej zlewni transgranicznej rzeki.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) Wymogi trwałego zarządzania 
zagrożeniem powodziowym powinny zostać 
uwzględnione podczas definiowania i 
wdrażania wszelkich istotnych polityk 
państw członkowskich i Wspólnoty, takich 
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jak transport, planowanie przestrzenne, 
rozwój urbanistyczny oraz polityka 
przemysłowa, rolna, polityka spójności, 
polityka energetyczna i polityka w 
dziedzinie badań naukowych. 

Uzasadnienie

Istnieje wiele dowodów na to, że nieprawidłowe polityki w dziedzinie planowania 
przestrzennego, rozwoju urbanistycznego i uprzemysłowienia przyczyniają się w znacznym 
stopniu do zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 8

(8) Na terytorium Wspólnoty dochodzi do 
rozmaitych odmian powodzi, w tym 
powodzi rzecznych, powodzi gwałtownych, 
powodzi na terenach miejskich, powodzi 
połączonych z zalaniem kanalizacji i 
powodzi nadbrzeżnych. Szkody wynikłe z 
powodzi mogą być również zróżnicowane w 
zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. 
Stąd też cele zarządzania zagrożeniem 
powodziowym powinny się opierać na 
warunkach lokalnych i regionalnych.

(8) Na terytorium Wspólnoty dochodzi do 
rozmaitych odmian powodzi, w tym 
powodzi rzecznych, powodzi gwałtownych, 
powodzi na terenach miejskich, powodzi 
połączonych z zalaniem kanalizacji i 
powodzi nadbrzeżnych oraz powodzi 
wywołanych przez intensywne opady 
deszczu. Szkody wynikłe z powodzi mogą 
być również zróżnicowane w zależności od 
kraju czy regionu Wspólnoty. Stąd też cele
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
powinny się opierać na warunkach 
lokalnych i regionalnych.

Uzasadnienie

Do szeregu rodzajów powodzi wymienionych w tekście proponowanej dyrektywy dodano 
powodzie wywołane przez intensywne opady deszczu.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 13

(13) Dla uniknięcia powielania działań, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wykorzystania istniejących map 
zagrożenia powodziowego i planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym w 
celu spełnienia wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie.

(13) Dla uniknięcia powielania działań, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wykorzystania istniejących map 
zagrożenia powodziowego i planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym w 
celu spełnienia wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie; w tym celu należy 
zapewnić państwom członkowskim, zgodnie 
z zasadą pomocniczości oraz w miarę 
dostępności tych map i planów, pełną 
swobodę działania niezbędną zarówno do 
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ich wykorzystania, jak i spełnienia wyżej 
wymienionych wymogów.

Uzasadnienie

Ze względu na zróżnicowany charakter powodzi w państwach członkowskich należy zapewnić 
odpowiednią swobodę działania, by dyrektywa okazała się naprawdę użyteczna. Należy przy 
tym ściśle stosować się do dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Zarządzanie zagrożeniem 
powodziowym w dorzeczach powinno 
zmierzać w kierunku 
współodpowiedzialności oraz solidarności w 
obrębie dorzeczy. W tym celu państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
podnoszenia stanu wiedzy i zacieśniania 
współpracy wśród wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, również tych 
na terenach, które wprawdzie nie należą do 
obszarów zalewanych lub w mniejszym 
stopniu narażone są na zalanie, jednak 
stosowane tam metody zagospodarowania 
gruntów i praktyki mogą przyczynić się do 
wystąpienia powodzi w dolnym lub górnym 
biegu rzeki.

Poprawka 10
Artykuł 2 ustęp 1

1. „powódź” oznacza czasowe zalanie wodą 
terenu zazwyczaj niezalanego;

1. „powódź” oznacza czasowe zalanie wodą 
terenu zazwyczaj niezalanego, również w 
wyniku intensywnych opadów deszczu, 
prowadzących do zalania terenów 
zamieszkałych lub przemysłowych; 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza szerszą definicję „powodzi”, zgodnie z decyzją o dodaniu 
intensywnych opadów deszczu jako kolejnej przyczyny powodzi.

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie podejmą wstępną 
ocenę zagrożenia powodziowego zgodną z 
ust. 2 w odniesieniu do każdego obszaru 
dorzecza lub fragmentu dorzecza 
pogranicznego położonego na ich 
terytorium.

1. Państwa członkowskie podejmą wstępną 
ocenę zagrożenia powodziowego zgodną z 
ust. 2 w odniesieniu do każdego obszaru 
dorzecza lub fragmentu dorzecza 
pogranicznego położonego na ich 
terytorium. Do tego celu można wykorzystać 
dostępne oceny przygotowane przez 
państwa członkowskie, o ile spełniają one 
wymogi niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Aby ograniczyć koszty, do celów wstępnej oceny zagrożenia należy wykorzystać oceny już 
istniejące, o ile spełniają one wymogi niniejszej dyrektywy.

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) mapę obszaru dorzecza zawierającą 
granice dorzeczy, zlewni i tam, gdzie jest to 
stosowne, powiązanych stref nadbrzeżnych, 
ukazującą topografię i zagospodarowanie 
terenu;

a) mapę obszaru dorzecza zawierającą 
granice dorzeczy, zlewni i powiązanych 
obszarów nadbrzeżnych, ukazującą 
topografię i zagospodarowanie terenu;

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 2 litera b)

b) opis powodzi, do których doszło w 
przeszłości;

b) opis powodzi, do których doszło w 
przeszłości i które wywarły poważny, 
niekorzystny wpływ na ludzkie życie, 
działalność gospodarczą oraz środowisko 
naturalne;

Uzasadnienie

Aby ograniczyć koszty, należy uwzględnić jedynie poważne powodzie.

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 2 litera e)

e) ocenę prawdopodobieństwa przyszłych 
powodzi w oparciu o dane hydrologiczne, 
odmiany powodzi i przewidywane skutki 
zmian klimatycznych i tendencji w 
zagospodarowaniu terenu;

e) ocenę prawdopodobieństwa przyszłych 
powodzi w oparciu o dane hydrologiczne, w 
tym dane uzyskane w ramach 
telemetrycznego monitorowania każdej 
zlewni rzeki prowadzonego w czasie 
rzeczywistym, oraz w oparciu o odmiany 
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powodzi i przewidywane skutki zmian 
klimatycznych i tendencji w 
zagospodarowaniu terenu;

Uzasadnienie

Stworzenie hydrometeorologicznej sieci telemetrycznej (mierzenie poziomu opadów, 
temperatury, wilgotności, pomiar natężenia przepływu itd.) może znacznie ułatwić ocenę 
zagrożenia powodziowego na obszarze zlewni rzeki, pełniąc funkcję systemu wczesnego 
ostrzegania, jak i niezwykle cennej bazy danych.

Poprawka 15
Artykuł 4 ustęp 2 litera (f a) (nowa)

fa) ocenę skuteczności istniejącej 
wytworzonej przez człowieka infrastruktury 
przeciwpowodziowej, biorąc pod uwagę jej 
rzeczywistą zdolność zapobiegania 
szkodom, jak również jej efektywność z 
punktu widzenia ekonomii i ochrony 
środowiska;

Poprawka 16
Artykuł 4 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą wyłączyć 
ze wstępnej oceny zagrożenia 
powodziowego te dorzecza, zlewnie i 
obszary nadbrzeżne, które w oparciu o 
zebrane w danym państwie członkowskim
doświadczenia można od razu zaliczyć do 
kategorii dorzeczy, zlewni i wycinków 
wybrzeża, na których występuje znaczące 
zagrożenie powodziowe i które wymagają 
opracowania mapy obszarów 
powodziowych i planów zarządzania.

Poprawka 17
Artykuł 5 ustęp 1 litera a)

a) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
co do których uznaje się brak znaczących
zagrożeń powodziowych występujących w 
chwili obecnej bądź mogących 
prawdopodobnie wystąpić w przyszłości, lub 

a) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
co do których uznaje się brak znaczącego
zagrożenia powodziowego występującego w 
chwili obecnej lub potencjalne skutki dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska lub 
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potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby mogły 
zostać zaakceptowane;

działalności gospodarczej są uważane za 
wystarczająco niskie, aby mogły zostać 
zaakceptowane;

Poprawka 18
Artykuł 5 ustęp 2

2. Przyporządkowanie zgodnie z ust. 1 
międzynarodowego dorzecza, zlewni lub 
wycinka nadbrzeża jest koordynowane przez 
zainteresowane państwa członkowskie.

2. Przyporządkowanie zgodnie z ust. 1 
międzynarodowego dorzecza, zlewni lub 
wycinka nadbrzeża jest koordynowane przez 
zainteresowane państwa członkowskie. Do 
celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie zapewniają wymianę 
odpowiednich danych w obrębie wspólnych 
dorzeczy.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma ułatwić koordynację, o której mowa w ust. 2.

Poprawka 19
Artykuł 7 ustęp 1

1. Państwa członkowskie przygotowują, na 
poziomie obszaru dorzecza, mapy powodzi i 
szacunkowe mapy szkód powodziowych, 
dalej zwane „mapami zagrożenia 
powodziowego” dla dorzeczy, zlewni i 
wycinków wybrzeża wyznaczonych zgodnie 
z przepisami art. 5 ust. 1 lit. b).

1. Państwa członkowskie przygotowują, na 
poziomie obszaru dorzecza, mapy powodzi i 
szacunkowe mapy szkód powodziowych, 
dalej zwane „mapami zagrożenia 
powodziowego” dla dorzeczy, zlewni i 
wycinków wybrzeża wyznaczonych zgodnie 
z przepisami art. 5 ust. 1 lit. b). Do tego celu 
można wykorzystać istniejące mapy 
przygotowane przez państwa członkowskie, 
o ile spełniają one wymogi niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Aby ograniczyć koszty, należy wykorzystać mapy już istniejące, o ile spełniają one wymogi 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 20
Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy litera c) i akapit drugi

c) mało prawdopodobne powodzie (wypadki 
skrajne).

c) mało prawdopodobne powodzie (wypadki 
skrajne) w przypadku dużych skupisk 
ludności oraz dużych obszarów 
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zagospodarowanych.
Dla każdego ze scenariuszy wymienionych 
w ustępie pierwszym, uwzględnione są 
następujące elementy:

Dla każdego ze scenariuszy wymienionych 
w ustępie pierwszym uwzględnione są 
następujące elementy:

a) przewidywana głębokość wód; a) przewidywana głębokość wód w 
przypadku dużych skupisk ludności oraz 
dużych obszarów zagospodarowanych;

b) prędkość przepływu, jeśli to stosowne, a) prędkość przepływu, w przypadku dużych 
skupisk ludności oraz dużych obszarów 
zagospodarowanych;

c) obszary, gdzie może wystąpić erozja 
nadbrzeży i nanoszenie osadów.

c) obszary, gdzie może wystąpić erozja 
nadbrzeży i nanoszenie osadów.

Uzasadnienie

W projekcie przedstawionym przez Komisję obowiązek określenia przewidywanej głębokości 
wody oraz prędkości jej przepływu dotyczy wszystkich odcinków rzeki. Konieczne byłoby 
przygotowanie w tym celu cyfrowego modelu topograficznego lub dwuwymiarowego modelu 
matematycznego. Jednakże dokonywanie tych obliczeń jest zbędne na niektórych obszarach, 
przykładowo na obszarach przeznaczonych pod naturalne zalewy. Jeżeli zatem na danym 
obszarze wyżej wymienione instrumenty nie są obecnie dostępne, operacje te pochłoną 
znaczne środki, tymczasem nie ma potrzeby przeprowadzania ich na wszystkich odcinkach 
rzeki.

Poprawka 21
Artykuł 7 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

ca) naturalne obszary zalewowe oraz 
obszary, które mogą służyć jako ochrona 
retencyjna w najbliższym czasie lub w 
przyszłości.

Poprawka 22
Artykuł 7 ustęp 3 akapit pierwszy a (nowy)

Mapy zagrożenia powodziowego mogą 
zawierać podział obszarów na strefy 
odpowiadające zagospodarowaniu terenu 
oraz stopniowi narażenia na 
prawdopodobne szkody.

Uzasadnienie

Podział obszarów w zależności od rodzaju zagospodarowania terenu (obszary leśne, rolnicze, 
miejskie, przemysłowe itd.) oraz stopnia narażenia na prawdopodobne szkody, jak również 
zaznaczanie uzyskanych w ten sposób stref na mapach zagrożenia powodziowego będzie 
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niezwykle użytecznym instrumentem przy podejmowaniu decyzji dotyczących procedur 
zarządzania zagrożeniem powodziowym. Patrz poprawka 4.

Poprawka 23
Artykuł 9 ustęp 1

1. Państwa członkowskie przygotowują, na 
poziomie obszaru dorzecza, plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym dla 
dorzeczy, zlewni i wycinków wybrzeża 
wyznaczonych zgodnie z przepisami art. 5 
ust. 2 lit. b), zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu.

1. Państwa członkowskie przygotowują, na 
poziomie obszaru dorzecza, plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym dla 
dorzeczy, zlewni i wycinków wybrzeża 
wyznaczonych zgodnie z przepisami art. 5 
ust. 1 lit. b), zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu oraz z dyrektywami 79/409/EWG i 
92/43/EWG.

Poprawka 24
Artykuł 9 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ochronę na odpowiednim poziomie dla 
każdego dorzecza, zlewni lub wycinka 
wybrzeża, skupiając uwagę na ograniczeniu 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 
oraz potencjalnych skutków powodzi dla 
zdrowia, środowiska i działalności 
gospodarczej, przy uwzględnieniu tak 
istotnych aspektów, jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zarządzanie zagrożeniem powodziowym na 
odpowiednim poziomie dla każdego 
dorzecza, zlewni lub wycinka wybrzeża, 
skupiając uwagę na ograniczeniu 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 
oraz potencjalnych skutków powodzi dla 
zdrowia, środowiska i działalności 
gospodarczej, przy uwzględnieniu tak 
istotnych aspektów, jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, stopień narażenia 
danego obszaru na prawdopodobne szkody
i ochrona przyrody.

Uzasadnienie

„Ochrona” jest pojęciem zbyt wąskim, podczas gdy „zarządzanie zagrożeniem 
powodziowym” oznacza zapobieganie, ochronę oraz gotowość na wypadek sytuacji 
powodziowej, o których mowa w art. 9 ust. 3.

Poprawka 25
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu ochrony

Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu celów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym ustanowionych zgodnie z 
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ustanowionego zgodnie z ust. 2. ust. 2. 

Uzasadnienie

W niniejszej dyrektywie innymi zadaniami powinno się obarczyć Komisję (zapewnianie ram 
współpracy oraz ustalanie celów) a innymi państwa członkowskie (realizacja celów poprzez 
podejmowanie konkretnych działań dostosowanych do lokalnych uwarunkowań).

Poprawka 26
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi a (nowy)

Realizacja planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym poddawana jest 
ocenie w formie próbnych alarmów 
pozwalających ustalić poziom wyszkolenia i 
gotowości odpowiednich jednostek. W razie 
potrzeby plany te powinny być odpowiednio
korygowane.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skuteczności planów zarządzania powodziowego niezbędne jest 
przeprowadzanie próbnych alarmów służących ocenie poziomu wyszkolenia i gotowości 
odpowiednich jednostek i umożliwiających wprowadzenie niezbędnych poprawek do tych 
planów.

Poprawka 27
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi b (nowy)

W planach zarządzania zagrożeniem 
powodziowym szczególną wagę przywiązuje 
się do zarządzania zagrożeniem na 
terenach miejskich oraz powiązanych z 
nimi obszarach przemysłowych, ponieważ 
to właśnie na tych obszarach występują 
zazwyczaj największe straty materialne. 

Uzasadnienie

W planach zarządzania zagrożeniem powodziowym w sposób priorytetowy należy traktować 
tereny miejskie i powiązane z nimi obszary przemysłowe, ponieważ straty ponoszone na tych 
obszarach są z reguły wyższe i mogą potencjalnie objąć większą liczbę osób niż w przypadku 
obszarów wiejskich.

Poprawka 28
Artykuł 9 ustęp 3a (nowy)

3a. W celu efektywnego opracowania i 
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realizacji planów podejmowane są środki 
służące zapewnieniu stałej łączności i 
współpracy między obroną cywilną i 
regionalnymi władzami odpowiedzialnymi 
za gospodarkę wodną.

Uzasadnienie

Niezbędna jest współpraca między obroną cywilną i regionalnymi władzami 
odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w celu zapewnienia wszelkich informacji 
niezbędnych do opracowania solidnych planów zarządzania i ich realizacji.Poprawka 29

Artykuł 12 ustęp 1

1. W odniesieniu do obszarów dorzeczy 
położonych w całości na ich terytorium, 
państwa członkowskie zapewniają 
opracowanie jednego wspólnego planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.

1. W odniesieniu do obszarów dorzeczy 
położonych w całości na ich terytorium, 
państwa członkowskie zapewniają 
opracowanie jednego wspólnego planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
obejmującego wszystkie odpowiednie 
władze oraz mającego na uwadze 
regionalne plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym.

Poprawka 30
Artykuł 12 ustęp 2

2. W przypadku międzynarodowego 
obszaru dorzecza leżącego całkowicie na 
terenie Wspólnoty, państwa członkowskie 
zapewniają koordynację w celu stworzenia 
jednego, międzynarodowego planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.

2. W przypadku międzynarodowego obszaru 
dorzecza leżącego całkowicie na terenie 
Wspólnoty, państwa członkowskie 
zapewniają koordynację, przykładowo 
poprzez stworzenie sieci wymiany 
informacji między właściwymi organami, w 
celu stworzenia jednego, międzynarodowego 
planu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym. Państwa przystępujące i 
kandydujące zachęca się zdecydowanie do 
aktywnej współpracy w takich działaniach.

Jeżeli taki plan nie zostanie opracowany, 
państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
obejmujące przynajmniej te części 
międzynarodowego obszaru dorzecza, 
które leżą na ich terytorium.

Jeżeli opracowanie takiego planu opóźni 
się, państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
obejmujące przynajmniej te części 
międzynarodowego obszaru dorzecza, które 
leżą na ich terytorium.
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Uzasadnienie

Jednym z najbardziej podstawowych kroków w kierunku zapewnienia koordynacji w 
dziedzinie zarządzania zagrożeniem powodziowym oraz kształtowania stosunków opartych na 
rosnącym wzajemnym zaufaniu, jest stworzenie sieci wymiany informacji między właściwymi 
władzami państw członkowskich, ponoszących wspólną odpowiedzialność za międzynarodową 
zlewnię rzeki.
W celu zapewnienia pełnej koordynacji niezbędne jest opracowywanie planów w konsultacji z 
państwami kandydującymi, tak aby dostosowały się one jak najszybciej do unijnych polityk i 
obowiązującego dorobku wspólnotowego. Zmieniono drugą część ustępu, ponieważ jej 
pierwotne brzmienie pozostawia możliwość zaniechania realizacji środków przewidzianych w 
pierwszej części, co pozbawiałoby te przepisy skuteczności.

Poprawka 31
Artykuł 12 ustęp 3

3. W przypadku międzynarodowego obszaru 
dorzecza wykraczającego poza terytorium 
Wspólnoty, dla którego nie dojdzie do 
opracowania jednego, międzynarodowego 
planu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym z udziałem zainteresowanych 
państw trzecich, państwa członkowskie 
opracowują plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmujące przynajmniej te 
części międzynarodowego obszaru dorzecza, 
które leżą na terytorium zainteresowanych 
państw członkowskich. 

3. W przypadku międzynarodowego obszaru 
dorzecza wykraczającego poza terytorium 
Wspólnoty, dla którego nie dojdzie do 
opracowania jednego, międzynarodowego 
planu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym z udziałem zainteresowanych 
państw trzecich, państwa członkowskie 
opracowują plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmujące przynajmniej te 
części międzynarodowego obszaru dorzecza, 
które leżą na terytorium zainteresowanych 
państw członkowskich, oraz ustanawiają 
sieci wymiany informacji między 
właściwymi organami zainteresowanych 
państw. 

Uzasadnienie

Jednym z najbardziej podstawowych kroków w kierunku zapewnienia koordynacji w 
dziedzinie zarządzania zagrożeniem powodziowym oraz kształtowania stosunków opartych na 
rosnącym wzajemnym zaufaniu jest stworzenie sieci wymiany informacji między właściwymi 
władzami państw członkowskich, ponoszących wspólną odpowiedzialność za międzynarodową 
zlewnię rzeki.

Poprawka 32
Artykuł 13 ustęp 1

1. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 8 niniejszej dyrektywy są 
przeprowadzane w ścisłej koordynacji oraz, 
gdy to zostanie uznane za właściwe, 

1. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 8 niniejszej dyrektywy są 
przeprowadzane w sposób zapewniający 
wykorzystanie właściwych informacji 
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połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

przedstawionych zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE oraz, gdy to zostanie uznane za 
właściwe, może być połączone z 
przeglądami przewidzianymi w art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Poprawka 33
Artykuł 14 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają czynne 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron w opracowanie, 
przegląd i aktualizacje planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym, o których 
mowa w rozdziale IV.

2. Państwa członkowskie zapewniają czynne 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron, zwłaszcza władz 
regionalnych i lokalnych, w opracowanie, 
przegląd i aktualizacje planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym, o których 
mowa w rozdziale IV.

Na żądanie udostępniane są dokumenty i 
informacje, które posłużyły do opracowania 
map zagrożenia powodziowego i planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym. 

Uzasadnienie

Władze regionalne i lokalne na terytorium UE zyskują coraz większą wiedzę w kwestiach 
dotyczących powodzi oraz wskazują na swą niemożliwą do zastąpienia rolę w zapobieganiu i 
zarządzaniu tym rodzajem katastrof oraz łagodzenia skutków powodzi dla ludności. Dlatego 
zasadnicze znaczenie ma ich aktywne i wyraźne zaangażowanie w proces zarządzania 
zagrożeniem powodziowym i jego oceny.

Poprawka 34
Artykuł 15 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie będą prowadzić 
dla obywateli zamieszkujących obszary 
określone w art. 7 ust. 2 regularne akcje
informacyjne i szkoleniowe, dostarczające
wiedzę konieczną do podejmowania w razie 
potrzeby odpowiednich działań w celu 
ochrony przed powodzią oraz postępowania 
w wypadku jej wystąpienia.

Poprawka 35
Załącznik sekcja A ustęp 3

3. opis odpowiedniego poziomu ochrony, 3. opis odpowiedniego poziomu 
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ustanowionego zgodnie z art. 9 ust. 2; zapobiegania zagrożeniom i ochrony, 
ustanowionego zgodnie z art. 9 ust. 2;

Poprawka 36
Załącznik sekcja A punkt 4

4. opis środków wymaganych dla 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
ochrony, łącznie ze środkami podjętymi 
zgodnie z art. 9 oraz środkami 
przeciwpowodziowymi podjętymi na 
podstawie innych aktów prawodawstwa 
wspólnotowego;

4. opis standardowych i niestandardowych
środków wymaganych dla osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu ochrony, łącznie ze 
środkami podjętymi zgodnie z art. 9 oraz 
środkami przeciwpowodziowymi podjętymi 
na podstawie innych aktów prawodawstwa 
wspólnotowego;

Uzasadnienie

Jak wynika ze sprawozdań Europejskiej Agencji Środowiska, plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym mogą obejmować mechanizmy ochrony przeciwpowodziowej o charakterze 
standardowym (bariery przeciwpowodziowe, ponowne zalesienie, drogi ewakuacji pożarowej, 
sztuczne kanały przedzielające, spływy, wały itd.) jak i niestandardowym (gospodarka 
roślinna, zmiany w zagospodarowaniu gruntów, regulacje dotyczące bezpieczeństwa 
infrastruktury i budynków, systemy wczesnego ostrzegania itd.).

Poprawka 37
Załącznik sekcja A ustęp 4 a) (nowy)

4a. potraktowanie priorytetowo działań, 
które propagują zapobieganie szkodom 
zgodnie z celami dyrektywy 2000/60/WE 
dotyczącymi niepogarszania i/lub dobrego 
stanu ekologicznego, chemicznego i 
jakościowego, takich jak:
- ochrona terenów bagiennych i obszarów 
zalewowych,
- przywrócenie do pierwotnego stanu 
zdegradowanych terenów bagiennych i 
obszarów zalewowych (w tym zakoli 
rzecznych), zwłaszcza tych, które ponownie 
łączą rzeki z ich obszarami zalewowymi,
- usunięcie z rzek przestarzałej 
infrastruktury przeciwpowodziowej, 
- zapobieganie dalszej budowie 
(infrastruktury, osiedli, etc.) na obszarach 
zalewowych,
- wspieranie projektów budowlanych 
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służących udoskonaleniu istniejących 
budynków, takich jak fundamenty palowe,
- wspieranie praktyk zrównoważonego
użytkowania gruntów w zlewniach, takich 
jak ponowne zalesianie, w celu zwiększenia 
naturalnego potencjału retencyjnego oraz 
uzupełniania wód gruntowych,
- wprowadzenie wymogu uzyskania 
uprzedniego zezwolenia lub rejestracji 
długofalowej działalności prowadzonej na 
obszarach zalewowych, takiej jak 
budownictwo i rozwój przemysłowy;

Poprawka 38
Załącznik sekcja A punkt 4 b) (nowy)

4b. opis zaangażowania wszystkich 
właściwych organów;

Poprawka 39
Załącznik sekcja B punkt 1

1. wszelkie zmiany lub aktualizacje od czasu 
publikacji poprzedniej wersji planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
włącznie ze streszczeniem przeglądów 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami 
rozdziałów II, III i IV;

1. wszelkie zmiany lub aktualizacje od czasu 
publikacji poprzedniej wersji planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
włącznie z modyfikacjami wprowadzonymi 
na podstawie próbnych alarmów służących 
ustaleniu poziomu gotowości odpowiednich 
jednostek oraz ze streszczeniem przeglądów 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami 
rozdziałów II, III i IV;

Uzasadnienie

W razie potrzeby po przeprowadzeniu testów obejmujących próbne alarmy służące ustaleniu 
poziomu gotowości odpowiednich jednostek, należy wprowadzić niezbędne modyfikacje do 
planów zarządzania zagrożeniem powodziowym.

Poprawka 40
Załącznik sekcja B ustęp 2

2. ocena postępów na drodze do osiągnięcia 
właściwego poziomu ochrony;

2. ocena postępów na drodze do osiągnięcia 
właściwego poziomu zapobiegania 
zagrożeniom i ochrony;
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