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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 1

(1) Powodzie grożą ofiarami śmiertelnymi, 
koniecznością wysiedleń, poważnie 
wstrzymują rozwój gospodarczy oraz 
podważają działalność gospodarczą we 
Wspólnocie,

(1) Powodzie są klęskami żywiołowymi, 
które grożą ofiarami śmiertelnymi, 
koniecznością wysiedleń, niszczą 
ekosystemty, poważnie wstrzymują rozwój 
gospodarczy oraz podważają działalność 
gospodarczą we Wspólnocie,

Or. pl
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Uzasadnienie

Powodzie zaklasyfikowano do klęsk żywiołowych w dokumencie UE „Instrumentu szybkiego 
reagowania i gotowości na katastrofy”(COM (2005) 0113  - C6-0181/2005 –2005/0052(CNS) 
T6-0075/2006)), które powodują zniszczenia nie tylko w gospodarce, ale i w środowisku 
(ekosystemach).

Poprawkę złożyli Richard Seeber, Vittorio Prodi i Edite Estrela

Poprawka 37
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 działalność człowieka 
przyczynia się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i 
pogłębienia wywoływanych przez nie szkód.

Or. en

Uzasadnienie

Wbrew powyższemu stwierdzeniu Komisji, powodziom można w pewnym zakresie zapobiegać 
poprzez zastosowanie określonych środków.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 38
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 działalność człowieka 
przyczynia się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i 
pogłębienia wywoływanych przez nie szkód.

Or. en

Uzasadnienie

Wbrew powyższemu stwierdzeniu Komisji, powodziom można do pewnego stopnia zapobiegać 
poprzez zastosowanie określonych środków.
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Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 39
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 zawsze zapobiec. Tym 
niemniej działalność człowieka przyczynia 
się do zwiększenia prawdopodobieństwa
wystąpienia powodzi i pogłębienia
wywoływanych przez nie szkód

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż wystąpieniu większości powodzi nie da się zapobiec, należy zaznaczyć fakt, że 
polityki zapobiegania powodziom mogą skutecznie ograniczyć ich występowanie. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
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 zapobiec. Tym niemniej 
działalność człowieka, a zwłaszcza 
przeregulowanie rzek i deforestacja,
przyczynia się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i 
pogłębienia wywoływanych przez nie szkód.

Or. pl

Uzasadnienie

Przeregulowanie (nadmierna, zbyteczna regulacja i kanalizacja) rzek powoduje szybsze 
przemieszczanie się fali powodziowej, dlatego w dolinie Renu na szeroką skalę przeprowadza 
się jej renaturalizację, by zmnimalizować rozmiary i skutki przyszłych powodzi.

Lasy, bagna i mokradła są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi i chronią przed powodzią, 
dlatego nadmierne wylesiane kontynentu europejskiego na rzecz obszarów uprawowych, 
przemysłowych, miejskich i komunikacyjnych spowodowało zwiększenie ilości i intensywności 
powodzi, a przez to wywołanych przez nie szkód.
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Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 41
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 zapobiec. Tym niemniej 
drastyczna redukcja naturalnego 
potencjału retencyjnego dorzeczy, ludzka 
niegospodarność (budowa nowych osiedli i 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
obszarach zalewowych) oraz globalne 
ocieplenie przyczyniają się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i 
pogłębienia wywołanych przez nie 
negatywnych skutków.

Or. en

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

(2a) Tradycyjne strategie zarządzania 
ryzykiem powodziowym – oparte głównie na 
budowie infrastruktury dla bezpośredniej 
ochrony ludności, nieruchomości i towarów 
– nie zdołały zapewnić takiego poziomu 
bezpieczeństwa, jakiego od nich 
oczekiwano.

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

(2a) Środki służące zarządzaniu 
zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza te 
oparte na budowie infrastruktury, powinny 
podlegać rzetelnej i przejrzystej ocenie 
gospodarczej i środowiskowej, w celu 
zapewnienia ich długoterminowej 
opłacalności dla obywateli i 
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przedsiębiorstw, uwzględniając zasadę 
zwrotu poniesionych kosztów, włącznie z 
kosztami środowiskowymi i kosztami 
zużytych zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

W kwestii zwiększonego zagrożenia powodziowego spowodowanego działalnością ludzką i 
zmianami klimatycznymi należy zastosować solidną strategię gospodarczą.  Środki 
zarządzania zagrożeniem spełniają funkcje istotne dla obywateli i przedsiębiorstw, a ich 
koszty powinny zostać odzyskane w celu uzyskania długofalowych korzyści społecznych. 
Prowadzenie nowej działalności ludzkiej na obszarach zalewanych musi być związane z 
ponoszeniem kosztów tych środków oraz kosztów środowiskowych i kosztów zużytych zasobów 
związanych z ich oddziaływaniem na tereny w górze i w dole rzeki. Może to także 
doprowadzić do tego, że obywatele i przedsiębiorstwa na obszarach zagrożonych powodzią 
będą podejmowali, zgodnie z najlepszymi umiejętnościami, działania zabezpieczające w celu 
ograniczenia rozmiarów szkód. Decyzje w sprawie kwoty odzyskiwanych kosztów oraz 
podmiotów zobowiązanych do ich zwrotu mają być podejmowane na szczeblu krajowym, 
należy jednak zadbać o ich przejrzystość.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 44
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 i życia, środowiska i 
infrastruktury związanych z powodzią; 
działania na rzecz ograniczenia ryzyka 
wystąpienia szkód powodziowych muszą 
być skoordynowane na poziomie dorzecza, 
jeśli mają odnieść skutek.

Or. pl

Uzasadnienie

W powodziach nie tylko istnieje prawdopodobieństwo utraty zdrowia, ale przede wszystkim 
życia. W latach 1998-2004 powodzie, które objęły kontynent europejski pochłonęły 700 ofiar 
śmiertelnych, co zostało podkreślone w uzasadnieniu niniejszego dokumentu (p.1 – Podstawa 
i cele wniosku).
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Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 45
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.
Niemniej jednak, działania na rzecz 
ograniczenia ryzyka wystąpienia szkód 
powodziowych muszą być skoordynowane 
na poziomie dorzeczy, jeśli mają odnieść 
skutek, a większe znaczenie należy w nich 
przywiązywać do działań związanych ze 
środowiskiem naturalnym w celu 
sprowokowania zmiany w podejściu z 
tradycyjnego krótkoterminowego modelu 
„ochrony dzięki budowlom”, w kierunku 
ekologicznie trwałego zarządzania 
zagrożeniem powodziowym.

Or. en

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Państwa członkowskie zachęca się do 
podejmowania działań przyczyniających się 
do zarządzania zagrożeniami 
powodziowymi na obszarach położonych w 
górnym i dolnym biegu rzeki, zarówno na 
ich terytorium, jak i poza nim.

Or. en

Uzasadnienie

Z perspektywy całego dorzecza, bardziej skuteczne wydają się działania prewencyjne 
podejmowane na obszarach w górnym biegu rzeki, także w przypadku, gdy obszary te leżą na 
terytorium innego państwa członkowskiego. Zasada solidarności przyjęta w dyrektywie może 
zostać wzmocniona poprzez zamieszczenie dodatkowej zachęty do transgranicznej współpracy 
na rzecz ograniczenia transgranicznych zagrożeń powodziowych.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Państwa członkowskie zachęca się do 
podejmowania środków sprzyjających 
zarządzaniu zagrożeniem powodziowym na 
obszarach położonych w górnym i dolnym 
biegu rzeki, w miarę możliwości przy 
zachowaniu naturalnego biegu rzeki. Jeżeli 
nie jest to możliwe, państwa członkowskie 
powinny dążyć do znalezienia na swoim 
terytorium obszarów zastępczych, na 
których może płynąć rzeka, lub też powinny 
poszukiwać takich obszarów we współpracy 
z pozostałymi państwami członkowskimi. 

Or. nl

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Proponowany zintegrowany system 
gospodarowania wodami w dorzeczach 
musi opierać się na tzw. „potencjale 
nośnym” danego środowiska, czyli 
odpowiednim i długoterminowym 
funkcjonowaniu ekosystemów i 
zachowaniu różnorodności biologicznej, jak 
również na powiązanych korzyściach
społeczno-gospodarczych ludności, 
wspólnej ocenie potrzeb i oczekiwań 
wszystkich zainteresowanych stron 
związanych z gospodarką wodną na 
poziomie dorzecza oraz na jak najbardziej 
rzetelnej informacji. 

Or. en
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Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 4

(4) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej wymaga tworzenia 
zintegrowanych planów gospodarowania 
wodami dla każdego dorzecza, w celu 
osiągnięcia dobrego statusu ekologicznego i 
chemicznego, i przyczyni się do 
ograniczenia skutków powodzi. Jakkolwiek 
ograniczanie ryzyka wystąpienia powodzi 
nie jest zasadniczym celem tej dyrektywy, 
ani też uwzględnienie przyszłych zagrożeń 
wynikłych ze zmian klimatycznych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/60/WE ma na celu zarządzanie jakością wody, dlatego nie w każdym 
przypadku jej zakres obejmuje bezpośrednio bardziej „ilościowe” kwestie gospodarki wodnej, 
które podejmuje rozpatrywana dyrektywa. Powodzie mogą być przykładowo powodowane 
także przez czynniki zewnętrzne, nie związane z przedmiotem dyrektywy 2000/60/WE. Dlatego 
odniesienie do 2000/60/WE nie jest odpowiednie.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia 4

(4) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej 
wymaga tworzenia zintegrowanych planów 
gospodarowania wodami dla każdego 
dorzecza, w celu osiągnięcia dobrego statusu 
ekologicznego i chemicznego, i przyczyni 
się do ograniczenia skutków powodzi. 
Jakkolwiek ograniczanie ryzyka wystąpienia 
powodzi nie jest zasadniczym celem tej 
dyrektywy, ani też uwzględnienie przyszłych 
zagrożeń wynikłych ze zmian 
klimatycznych.

(4) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej 
wymaga tworzenia zintegrowanych planów 
gospodarowania wodami dla każdego 
dorzecza, w celu osiągnięcia dobrego statusu 
ekologicznego i chemicznego, i przyczyni 
się do ograniczenia skutków powodzi. 
Jakkolwiek ograniczanie ryzyka wystąpienia 
powodzi nie jest zasadniczym celem tej 
dyrektywy, ani też uwzględnienie tego 
zagrożenia, które w wyniku zmian 
klimatycznych w przyszłości będzie 
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występować ze wzmożoną siłą.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka powinna uprzytomnić, że należy wzmóc działania ochronne w celu 
zapobiegania rosnącym zagrożeniom powodowanym zmianami klimatycznymi; nie należy 
jednak szczegółowo prognozować tych zmian w odniesieniu do każdego działania 
ochronnego, jako że pociągnęłoby to za sobą wysokie i w znacznej mierze nieuzasadnione 
nakłady i opóźniłoby sporządzanie planów tam, gdzie brak jest odpowiednich danych.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia 7

(7) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej możliwe jest wyasygnowanie 
szybkiej pomocy finansowej na wypadek 
klęski żywiołowej celem wspomożenia 
dotkniętych nią społeczności, regionów lub 
krajów w przywróceniu możliwie 
normalnych warunków życiowych – przy 
ograniczeniu takich interwencji do sytuacji 
kryzysowych, z wyłączeniem etapów 
poprzedzających taką sytuację.

(7) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej możliwe jest wyasygnowanie 
szybkiej pomocy finansowej na wypadek 
klęski żywiołowej celem wspomożenia 
dotkniętych nią społeczności, regionów lub 
krajów w przywróceniu możliwie 
normalnych warunków życiowych – przy 
ograniczeniu takich interwencji do sytuacji 
kryzysowych, z wyłączeniem etapów 
poprzedzających taką sytuację. W takim 
przypadku, należy uwzględnić także 
możliwość realizacji działań szkoleniowych, 
informacyjnych oraz prewencyjnych 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych (Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Regionalnego), polityki rozwoju obszarów 
wiejskich oraz indywidualnych programów, 
takich jak program Interreg. 

Or. el
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 7

(7) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej możliwe jest wyasygnowanie 
szybkiej pomocy finansowej na wypadek 
klęski żywiołowej celem wspomożenia 
dotkniętych nią społeczności, regionów lub 
krajów w przywróceniu możliwie 
normalnych warunków życiowych – przy 
ograniczeniu takich interwencji do sytuacji 
kryzysowych, z wyłączeniem etapów 
poprzedzających taką sytuację.

(7) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej możliwe jest wyasygnowanie 
szybkiej pomocy finansowej na wypadek 
klęski żywiołowej celem wspomożenia 
dotkniętych nią ekosystemów oraz
społeczności, regionów lub krajów w 
przywróceniu możliwie normalnych 
warunków życiowych – przy ograniczeniu 
takich interwencji do sytuacji kryzysowych, 
z wyłączeniem etapów poprzedzających taką 
sytuację.

Or. pl

Uzasadnienie

Ekosystemy występujące w dolinach rzecznych i na wybrzeżach mają specyficzne cechy 
siedliskowe i tworzą bioróżnorodne kompleksy, czasem unikatowe w skali europejskiej czy 
światowej (np. delta Dunaju, Renu oraz wybrzeża Islandii, Rugii czy Bornholmu). Podczas 
powodzi siedliska lęgowe chronionego ptactwa zamieszkującego doliny mogą zostać 
bezpowrotnie zniszczone, zubażając europejską bioróżnorodność. Dlatego Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej ((COM(2005)108 końcowy - 2005/033(COD) – SEC 
(2005)447) powinien objąć swoim zasięgiem specyficzne ekosystemy niszczone przez klęski 
żywiołowe, w tym powodzie.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia 7

(7) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej możliwe jest wyasygnowanie 
szybkiej pomocy finansowej na wypadek 
klęski żywiołowej celem wspomożenia 
dotkniętych nią społeczności, regionów lub 
krajów w przywróceniu możliwie 
normalnych warunków życiowych – przy 
ograniczeniu takich interwencji do sytuacji 
kryzysowych, z wyłączeniem etapów 

(7) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej możliwe jest wyasygnowanie 
szybkiej pomocy finansowej na wypadek 
klęski żywiołowej celem wspomożenia 
dotkniętych nią społeczności, regionów lub 
krajów w przywróceniu możliwie 
normalnych warunków życiowych. Fundusz 
służy także wspieraniu pilnych działań 
służących zabezpieczeniu infrastruktury 
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poprzedzających taką sytuację. ochronnej oraz oczyszczaniu terenów 
dotkniętych klęską, w tym obszarów 
przyrodniczych, przy ograniczeniu takich 
interwencji do sytuacji kryzysowych, z 
wyłączeniem etapów poprzedzających taką 
sytuację.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusz służyć ma nie tylko wspieraniu osób, regionów i państw dotkniętych klęską w 
przywróceniu normalnych warunków życia, lecz także zapobieżeniu dalszym konsekwencjom 
klęsk żywiołowych, takim jak zanieczyszczenie środowiska, skażenie wody pitnej oraz 
choroby. 

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 54
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

(7a) Większość dorzeczy w Europie jest 
podzielonych między państwa członkowskie, 
a skuteczne zapobieganie powodziom i 
interwencje przeciwpowodziowe wymagają 
nie tylko koordynacji na szczeblu 
wspólnotowym, lecz także współpracy 
transgranicznej, jak również ustanowienia, 
finansowania i monitorowania 
transgranicznych programów. 

Or. el

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

(7a) Wymogi zrównoważonego zarządzania 
zagrożeniem powodziowym powinny zostać 
uwzględnione podczas definiowania i 
wdrażania wszelkich właściwych polityk 
państw członkowskich i Wspólnoty, jak na 
przykład polityka w dziedzinie transportu 
wodnego, polityka rolna, polityka spójności, 
energetyczna oraz polityka w dziedzinie 
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badań naukowych. 

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 56
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 gwałtownych powodzi,
w tym powodzi rzecznych (roztopowych, 
lodowo-zatorowych, śryżowo-zatorowych, 
nawalno-opadowych, rozlewno-
opadowych), powodzi nadbrzeżnych 
związanych z nagonami sztormowymi oraz 
powodzi na terenach miejskich
wynikających z niewłaściwej ekspolatacji 
kanalizacji oraz jej niewydolności podczas 
ulew i roztopów. 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.

Or. pl

Uzasadnienie

W poprzednim brzmieniu zestawiono gwałtowne powodzie z powodziami rzecznymi, na 
wybrzeżach i w miastach, co wskazywałoby, że powodzie gwałtowne występują poza dolinami 
rzecznymi, wybrzeżami i miastami, co jest nieprawdą. Takie sklasyfikowanie powodzi ze 
względu na różne kryteria przyporządkowania (raz gwałtowność, drugi raz miejsce powodzi) 
powoduje wzajemne wykluczenie się odpowiednich odmian powodzi.

Klasyfikacja odmian powodzi uzwględniająca jedyne kryterium, jakim jest obszar zalewany i 
pośrednio geneza powodzi, powoduje bardziej precyzyjne określenie przedmiotu rozważań w 
dyrektywie.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 57
Punkt uzasadnienia 8a (nowy)

(8a) Łożyska i powodziowe obszary 
retencyjne rzek, strumieni i cieków 
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wodnych w państwach śródziemnomorskich 
zachowują się odmiennie niż ich 
odpowiedniki na pozostałym terytorium 
Wspólnoty i dlatego powinny być w 
niniejszej dyrektywie traktowane w sposób 
szczególny.

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnienie oraz cele niniejszej dyrektywy odnoszą się do rzek przepływających przez 
Europę Środkową i Północną, tymczasem na uwagę zasługują także poważne powodzie 
występujące w dorzeczach śródziemnomorskich. W dorzeczach tych, chociaż składają się na 
nie głównie łożyska okresowe, występują zarówno gwałtowne przypływy, jak i powodzie.

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia 9

(9) Zagrożenie powodziowe na pewnych 
obszarach Wspólnoty powinno się uznać za 
nieznaczne – przykładowo na obszarach 
niezaludnionych lub słabo zaludnionych lub 
obszarach o ograniczonej wartości z punktu 
widzenia gospodarki lub ekologii. Wstępna 
ocena zagrożenia powodziowego dla 
każdego z dorzeczy, zlewni lub 
powiązanych stref nadbrzeżnych powinna 
być przeprowadzona na poziomie obszaru 
dorzecza, w celu określenia zagrożenia 
powodziowego w każdym przypadku i 
rozważenia konieczności dalszych działań.

(9) Zagrożenie powodziowe na pewnych 
obszarach Wspólnoty może zostać uznane
za nieznaczne – przykładowo na obszarach 
niezaludnionych lub słabo zaludnionych lub 
obszarach o ograniczonej wartości z punktu 
widzenia gospodarki lub ekologii. Obszary 
takie mogą jednak mieć znaczenie dla 
łagodzenia skutków powodzi. Wstępna 
ocena zagrożenia powodziowego dla 
każdego z dorzeczy, zlewni lub 
powiązanych obszarów nadbrzeżnych 
powinna być przeprowadzona na poziomie 
obszaru dorzecza, w celu określenia 
zagrożenia powodziowego w każdym 
przypadku, możliwości złagodzenia skutków 
powodzi i rozważenia konieczności dalszych 
działań.

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia 9
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(9) Zagrożenie powodziowe na pewnych 
obszarach Wspólnoty powinno się uznać za 
nieznaczne – przykładowo na obszarach 
niezaludnionych lub słabo zaludnionych lub 
obszarach o ograniczonej wartości z punktu 
widzenia gospodarki lub ekologii. Wstępna 
ocena zagrożenia powodziowego dla 
każdego z dorzeczy, zlewni lub 
powiązanych stref nadbrzeżnych powinna 
być przeprowadzona na poziomie obszaru 
dorzecza, w celu określenia zagrożenia 
powodziowego w każdym przypadku i 
rozważenia konieczności dalszych działań.

(9) Zagrożenie powodziowe na pewnych 
obszarach Wspólnoty powinno się uznać za 
nieznaczne – przykładowo na obszarach 
niezaludnionych lub słabo zaludnionych lub 
obszarach o ograniczonej wartości z punktu 
widzenia gospodarki lub ekologii. Wstępna 
ocena zagrożenia powodziowego dla 
każdego z dorzeczy, zlewni lub 
powiązanych stref nadbrzeżnych powinna 
być przeprowadzona na poziomie obszaru 
dorzecza, w celu określenia zagrożenia 
powodziowego w każdym przypadku i 
rozważenia konieczności dalszych działań 
prewencyjnych i operacyjnych.

Or. pl

Uzasadnienie

Uzupełnienie uzasadnienia o prewencyjne i operacyjne działania dopełnia i wskazuje 
jednoznacznie na kontekst tej część dyrektywy.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia 10

(10) Celem zapewnienia skutecznych 
narzędzi pozyskiwania danych, jak również 
wartościowych podstaw dla ustanawiania 
priorytetów i dalszych decyzji o charakterze 
technicznym, finansowym czy politycznym, 
konieczne jest opracowanie map powodzi i 
szacunkowych map szkód powodziowych, 
opisujących obszary o zróżnicowanym 
poziomie zagrożenia powodziowego.

(10) Celem zapewnienia skutecznych 
narzędzi pozyskiwania danych, jak również 
wartościowych podstaw dla ustanawiania 
priorytetów i dalszych decyzji o charakterze 
technicznym, finansowym czy politycznym, 
konieczne jest opracowanie map powodzi i 
szacunkowych map szkód powodziowych, 
opisujących obszary o zróżnicowanym 
poziomie zagrożenia powodziowego i 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska w 
wyniku powodzi.

Or. en

Uzasadnienie

Na mapach powodziowych należy zamieścić obiekty, które w przypadku powodzi mogą 
spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
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Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 11

(11) Mając na uwadze zapobieżenie i 
ograniczenie szkód wynikłych z powodzi na 
danym obszarze, konieczne jest opracowanie 
planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym. Tak przyczyny, jak i szkody 
ewentualnych powodzi są zróżnicowane w 
zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. 
Dlatego też każdy plan zarządzania 
zagrożeniem powodziowym powinien 
uwzględniać konkretne warunki 
geograficzne, hydrologiczne i wszelkie 
istotne cechy danego dorzecza, zlewni lub 
wycinka wybrzeża, umożliwiając 
opracowanie dostosowanych do sytuacji 
rozwiązań uwzględniających potrzeby i 
priorytety dorzecza, zlewni lub wybrzeża, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
koordynacji z obszarami dorzecza.

(11) Mając na uwadze zapobieżenie i 
ograniczenie szkód wynikłych z powodzi na 
danym obszarze, konieczne jest opracowanie 
planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym. Tak przyczyny, jak i szkody 
ewentualnych powodzi są zróżnicowane w 
zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. 
W zakresie, w jakim przyczyny i skutki 
powodzi mają wymiar transgraniczny, 
każdy plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym powinien uwzględniać 
konkretne warunki geograficzne, 
hydrologiczne i wszelkie istotne cechy 
danego dorzecza, zlewni lub wycinka
wybrzeża, umożliwiając opracowanie 
dostosowanych do sytuacji rozwiązań 
uwzględniających potrzeby i priorytety 
dorzecza, zlewni lub wybrzeża, przy 
jednoczesnym zapewnieniu koordynacji z 
obszarami dorzecza.

Or. en

Uzasadnienie

Zróżnicowanie warunków geograficznych i hydrologicznych w poszczególnych państwach ma 
znaczenie przy opracowywaniu planów zarządzania zagrożeniem powodziowym tylko w takim 
w zakresie, w jakim konsekwencje samych powodzi mają wymiar transgraniczny. 

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 11

(11) Mając na uwadze zapobieżenie i 
ograniczenie szkód wynikłych z powodzi na 
danym obszarze, konieczne jest opracowanie 
planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym. Tak przyczyny, jak i szkody 
ewentualnych powodzi są zróżnicowane w 
zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. 
Dlatego też każdy plan zarządzania 
zagrożeniem powodziowym powinien 

(11) Mając na uwadze zapobieżenie i 
ograniczenie szkód wynikłych z powodzi na 
danym obszarze, konieczne jest opracowanie 
planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym. Tak przyczyny, jak i szkody 
ewentualnych powodzi są zróżnicowane w 
zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. 
Dlatego też każdy plan zarządzania 
zagrożeniem powodziowym powinien 
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uwzględniać konkretne warunki 
geograficzne, hydrologiczne i wszelkie 
istotne cechy danego dorzecza, zlewni lub 
wycinka wybrzeża, umożliwiając 
opracowanie dostosowanych do sytuacji 
rozwiązań uwzględniających potrzeby i 
priorytety dorzecza, zlewni lub wybrzeża, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
koordynacji z obszarami dorzecza.

uwzględniać konkretne warunki 
geograficzne, geologiczne, hydrologiczne i 
wszelkie istotne cechy danego dorzecza, w 
tym gęstość zaludnienia, jak również 
działalność gospodarczą na obszarze danej
zlewni lub wycinka wybrzeża, umożliwiając 
opracowanie dostosowanych do sytuacji 
rozwiązań uwzględniających potrzeby i 
priorytety dorzecza, zlewni lub wybrzeża, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
koordynacji z obszarami dorzecza.

Or. en

Uzasadnienie

Powodzie należą do zjawisk naturalnych i stwarzają zagrożenie wyłącznie dla działalności 
lub zastosowań ludzkich na obszarach zalewowych. Inne obszary, takie jak obszary 
niezamieszkałe lub o niskiej gęstości zaludnienia oraz obszary niewykorzystywane przez 
człowieka nie są narażone na powódź lub zagraża im ona w mniejszym stopniu. Negatywne 
skutki powodzi są proporcjonalne do gęstości zaludnienia i rozmiarów działalności 
gospodarczej na danym obszarze. Dlatego wskaźniki te należy uwzględnić w punkcie 
uzasadnienia nr 11, zawierającym wyliczenie czynników uwzględnianych w ramach 
zapobiegania powodzi i ochronie przeciwpowodziowej. 

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 11

(11) Mając na uwadze zapobieżenie i 
ograniczenie szkód wynikłych z powodzi na 
danym obszarze, konieczne jest opracowanie 
planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym. Tak przyczyny, jak i szkody 
ewentualnych powodzi są zróżnicowane w 
zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. 
Dlatego też każdy plan zarządzania 
zagrożeniem powodziowym powinien 
uwzględniać konkretne warunki 
geograficzne, hydrologiczne i wszelkie 
istotne cechy danego dorzecza, zlewni lub
wycinka wybrzeża, umożliwiając 
opracowanie dostosowanych do sytuacji 
rozwiązań uwzględniających potrzeby i 
priorytety dorzecza, zlewni lub wybrzeża, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 

(11) Mając na uwadze zapobieżenie i 
ograniczenie szkód wynikłych z powodzi na 
danym obszarze, konieczne jest opracowanie 
planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym. Tak przyczyny, jak i szkody 
ewentualnych powodzi są zróżnicowane w 
zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. 
Dlatego też każdy plan zarządzania 
zagrożeniem powodziowym powinien 
uwzględniać konkretne warunki 
geograficzne, hydrologiczne i wszelkie 
istotne cechy danego dorzecza, zlewni lub 
wycinka wybrzeża, umożliwiając 
opracowanie dostosowanych do sytuacji 
rozwiązań uwzględniających potrzeby i 
priorytety dorzecza, zlewni lub wybrzeża, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
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koordynacji z obszarami dorzecza. koordynacji z obszarami dorzecza. W 
planach zarządzania zagrożeniem 
powodziowym należy uwzględnić także 
obiekty przemysłowe i rolnicze oraz inne 
potencjalne źródła zanieczyszczenia danego
obszaru, w celu zapobieżenia takiemu 
zanieczyszczeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ powodziom towarzyszą często incydentalne zanieczyszczenia z obiektów 
przemysłowych, rolnych i innego rodzaju na danym obszarze, w planach zarządzania 
zagrożeniem powodziowym należy uwzględnić potencjalne źródła zanieczyszczenia.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia 12a (nowy)

(12a) Wspólnotowe prawodawstwo 
dotyczące powodzi może zapewnić wartość 
dodaną dzięki skoncentrowaniu go na 
koordynacji gospodarowania wodami 
transgranicznymi i strefami nadbrzeżnymi, 
na których działania podejmowane w 
ramach zarządzania zagrożeniem 
powodziowym przez jedno państwo mają  
wpływ na sytuację państwa sąsiadującego. 
Dlatego dorzecza niespełniające tych 
kryteriów nie powinny być objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy. Jednakże należy 
umożliwić państwom członkowskim 
fakultatywne stosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy wobec każdego 
dorzecza.

Or. en

Uzasadnienie

Koordynacja zarządzania wodami granicznymi jest dziedziną, w której wspólnotowe 
prawodawstwo może zapewnić wartość dodaną. Rozszerzenie zakresu dyrektywy na wody 
wewnętrzne pozostaje w sprzeczności z traktatową zasadą pomocniczości i nie stanowi 
proporcjonalnej odpowiedzi na problem, którego rozwiązaniu dyrektywa ma służyć. 
Oznaczałoby to również narzucenie niepotrzebnych obciążeń oraz skierowanie wysiłków w 
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nieodpowiednim kierunku. Jeżeli państwo członkowskie uzna, że z przyczyn administracyjnych 
korzystne byłoby zastosowanie dyrektywy także na innych wodach (np. gdy wewnętrzne wody 
są nieliczne), niniejsza poprawka zapewnia taką możliwość. Dlatego sprawia ona, że 
dyrektywa będzie odpowiednia dla uwarunkowań geograficznych na całym terytorium 
Wspólnoty. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 65
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 
prognoz synoptycznych, map zagrożenia 
powodziowego i planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym w celu 
spełnienia wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz map zagrożenia i planów zarządzania zagrożeniem powodziowym w każdej powodzi 
ważne są prognozy pogody ze względu na podejmowanie właściwych działań. Istotne jest 
gdzie, jak długo i z jaką intensywnością wystąpią opady deszczu, zwłaszcza ulewy, które są
głównym powodem powodzi w Europie.

Informacja synoptyczna o nagłym ociepleniu pod koniec zimy na Niżu Europejskim powinna 
być dobrym sygnałem do rozpoczęcia działań przez państwa członkowskie tej części Europy w 
celu zminimalizowania skutków powodzi.

Poprawkę złożyli Richard Seeber, Vittorio Prodi i Edite Estrela

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 13a (nowy)

(13a) Wspólne Centrum Badawcze Komisji 
Europejskiej opracowuje europejski system 
ostrzegania przed zagrożeniem 
powodziowym (EFAS), umożliwiający 
przeprowadzenie średnioterminowych 
symulacji powodziowych w Europie, o 
okresie realizacji wynoszącym 3-10 dni. 
Dane EFAS mogą przyczynić się do 
lepszego przygotowania do nadchodzącej 
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powodzi. Dlatego należy kontynuować 
prace nad EFAS kiedy zakończona zostanie 
faza testów. Zakłada się, że system będzie 
gotowy w roku 2010.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski znacząco zwiększył środki na rozwój EFAS, dlatego europejscy 
obywatele powinni móc z niego skorzystać możliwie najszybciej.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 13a (nowy)

(13a) Wspólne Centrum Badawcze Komisji 
Europejskiej opracowuje europejski system 
ostrzegania przed zagrożeniem 
powodziowym (EFAS), umożliwiający 
przeprowadzenie średnioterminowych 
symulacji powodziowych w Europie, o 
okresie realizacji wynoszącym 3-10 dni. 
Dane EFAS mogą przyczynić się do 
lepszego przygotowania do nadchodzącej 
powodzi.. Dlatego należy kontynuować 
prace nad EFAS kiedy zakończona zostanie 
faza testów. Zakłada się, że system będzie 
gotowy w roku 2010.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski znacząco zwiększył środki na rozwój EFAS, dlatego europejscy 
obywatele powinni mieć możliwość skorzystania z niego możliwie najszybciej.

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 68
Punkt uzasadnienia 13a (nowy)

(13a) Działania podejmowane w ramach 
zarządzania zagrożeniem powodziowym w 
dorzeczach powinny zmierzać do przyjęcia 
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wspólnej odpowiedzialności oraz 
solidarności w obrębie dorzeczy. W tym 
celu państwa członkowskie powinny dążyć 
do podnoszenia stanu wiedzy i 
intensyfikacji współpracy wśród wszystkich 
zainteresowanych stron, również na 
terenach, które wprawdzie nie należą do 
obszarów zalewowych 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. 

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Seeber, Vittorio Prodi i Edite Estrela

Poprawka 69
Punkt uzasadnienia 13b (nowy)

(13b) W odniesieniu do prognoz 
krótkoterminowych, państwa członkowskie 
powinny oprzeć swoje plany na najlepszych 
dostępnych praktykach oraz najnowszych 
technologiach, takich jak modelowanie 
LAM (prognozy 2-4 godzinne).

Or. en

Uzasadnienie

W celu ochrony europejskich obywateli przed zagrożeniem powodziowym, państwa 
członkowskie powinny wykorzystywać zaawansowane techniki modelowania.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 70
Punkt uzasadnienia 13b (nowy)

(13b) W odniesieniu do prognoz 
krótkoterminowych, państwa członkowskie 
powinny oprzeć swoje plany na najlepszych 
dostępnych praktykach oraz najnowszych 
technologiach, takich jak modelowanie 
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LAM (prognozy 2-4 godzinne).

Or. en

Uzasadnienie

W celu ochrony europejskich obywateli przed zagrożeniem powodziowym, państwa 
członkowskie powinny wykorzystywać zaawansowane technologie modelowania.

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 71
Punkt uzasadnienia 14

(14) Opracowanie planów gospodarowania 
wodami w dorzeczach zgodnie z wymogami 
dyrektywy 2000/60/WE oraz planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
zgodnie z niniejszą dyrektywą stanowią 
elementy zintegrowanego systemu 
gospodarowania wodami w dorzeczach. 
Oba wspomniane procesy powinny zatem 
wykorzystać potencjał wzajemnego 
synergicznego wzmocnienia. Celem 
zapewnienia skuteczności i roztropnego 
wykorzystania zasobów, wprowadzenie w 
życie niniejszej dyrektywy powinno być 
ściśle skoordynowane z wprowadzeniem w 
życie dyrektywy 2000/60/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/60/WE ma na celu zarządzanie jakością wody, dlatego nie w każdym 
przypadku jej zakres obejmuje bezpośrednio bardziej „ilościowe” kwestie gospodarki wodnej, 
które podejmuje rozpatrywana dyrektywa. Powodzie mogą być przykładowo powodowane 
także przez czynniki zewnętrzne, nie związane z przedmiotem dyrektywy 2000/60/WE. Dlatego 
odniesieni do 2000/60/WE nie jest odpowiednie.

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 72
Punkt uzasadnienia 14

(14) Opracowanie planów gospodarowania (14) Zarówno opracowanie planów 
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wodami w dorzeczach zgodnie z wymogami 
dyrektywy 2000/60/WE oraz planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
zgodnie z niniejszą dyrektywą stanowią 
elementy zintegrowanego systemu 
gospodarowania wodami w dorzeczach. Oba
wspomniane procesy powinny zatem 
wykorzystać potencjał wzajemnego 
synergicznego wzmocnienia. Celem 
zapewnienia skuteczności i roztropnego 
wykorzystania zasobów, wprowadzenie w 
życie niniejszej dyrektywy powinno być 
ściśle skoordynowane z wprowadzeniem w 
życie dyrektywy 2000/60/WE.

gospodarowania wodami w dorzeczach 
zgodnie z wymogami dyrektywy 
2000/60/WE, jak i opracowanie planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
zgodnie z niniejszą dyrektywą stanowi część
zintegrowanego systemu gospodarowania 
wodami w dorzeczach; oba wspomniane 
procesy powinny zatem być w pełni 
zintegrowane. Celem zapewnienia 
skuteczności i roztropnego wykorzystania 
zasobów, wprowadzenie w życie niniejszej 
dyrektywy powinno być pilnie zintegrowane 
i zsynchronizowane z wprowadzeniem w 
życie dyrektywy 2000/60/WE oraz powinno 
być spójne z jej celami.

Or. en

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 73
Punkt uzasadnienia 15

(15) W przypadku wielostronnego 
wykorzystania części wód 
powierzchniowych dla różnych form 
zrównoważonej działalności człowieka (jak 
np. zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, ekologii, żeglugi 
śródlądowej czy elektrowni wodnych) oraz 
wpływu tych zastosowań na wody 
powierzchniowe, dyrektywa 2000/60/WE 
przewiduje jasny i przejrzysty tryb 
podejmowania kwestii takich zastosowań i 
skutków, z uwzględnieniem możliwych 
odstępstw od „dobrego stanu” oraz 
„zapobieżenia pogorszeniu się stanu wód” 
jako celów wyznaczonych w jej art. 4 ust. 7.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/60/WE ma na celu zarządzanie jakością wody, dlatego nie w każdym 
przypadku jej zakres obejmuje bezpośrednio bardziej „ilościowe” kwestie gospodarki wodnej, 
które podejmuje rozpatrywana dyrektywa. Powodzie mogą być przykładowo powodowane 
także przez czynniki zewnętrzne, nie związane z przedmiotem dyrektywy 2000/60/WE. Dlatego 
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odniesienie do 2000/60/WE nie jest odpowiednie.

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 74
Punkt uzasadnienia 15

(15) W przypadku wielostronnego 
wykorzystania części wód 
powierzchniowych dla różnych form 
zrównoważonej działalności człowieka (jak 
np. zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
ekologii, żeglugi śródlądowej czy elektrowni 
wodnych) oraz wpływu tych zastosowań na 
wody powierzchniowe, dyrektywa 
2000/60/WE przewiduje jasny i przejrzysty 
tryb podejmowania kwestii takich
zastosowań i skutków, z uwzględnieniem 
możliwych odstępstw od „dobrego stanu” 
oraz „zapobieżenia pogorszeniu się stanu 
wód” jako celów wyznaczonych w jej art. 4 
ust. 7.

(15) W przypadku wielostronnego 
wykorzystania części wód 
powierzchniowych dla różnych form 
zrównoważonej działalności człowieka (jak 
np. zarządzania zagrożeniem powodziowym 
i ekologii) oraz wpływu tych zastosowań na 
wody powierzchniowe, art. 4 ust. 7 
dyrektywy 2000/60/WE przewiduje jasny i 
przejrzysty tryb podejmowania kwestii 
takich zastosowań i skutków, z 
uwzględnieniem możliwych odstępstw od 
„dobrego stanu” oraz „zapobieżenia 
pogorszeniu się stanu wód”.

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Seeber, Vittorio Prodi i Edite Estrela

Poprawka 75
Punkt uzasadnienia 15

(15) W przypadku wielostronnego 
wykorzystania części wód 
powierzchniowych dla różnych form 
zrównoważonej działalności człowieka (jak 
np. zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
ekologii, żeglugi śródlądowej czy elektrowni 
wodnych) oraz wpływu tych zastosowań na 
wody powierzchniowe, dyrektywa 
2000/60/WE przewiduje jasny i przejrzysty 
tryb podejmowania kwestii takich 
zastosowań i skutków, z uwzględnieniem 
możliwych odstępstw od „dobrego stanu” 
oraz „zapobieżenia pogorszeniu się stanu 
wód” jako celów wyznaczonych w jej art. 4 
ust. 7.

15) W przypadku wód powierzchniowych 
wykorzystywanych dla sprzecznych ze sobą
form zrównoważonej działalności człowieka 
(jak np. zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, ekologii, żeglugi 
śródlądowej czy elektrowni wodnych)  
mających wpływ na wody powierzchniowe, 
dyrektywa 2000/60/WE przewiduje jasny i 
przejrzysty tryb podejmowania kwestii 
takich zastosowań i skutków.  W przypadku 
konfliktu praw, charakter nadrzędny wobec 
ochrony środowiska naturalnego należy 
przyznać ochronie życie i zdrowia 
ludzkiego.
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Or. en

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 76
Punkt uzasadnienia 15

(15) W przypadku wielostronnego 
wykorzystania części wód 
powierzchniowych dla różnych form 
zrównoważonej działalności człowieka (jak 
np. zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
ekologii, żeglugi śródlądowej czy elektrowni 
wodnych) oraz wpływu tych zastosowań na 
wody powierzchniowe, dyrektywa 
2000/60/WE przewiduje jasny i przejrzysty 
tryb podejmowania kwestii takich 
zastosowań i skutków, z uwzględnieniem 
możliwych odstępstw od „dobrego stanu” 
oraz „zapobieżenia pogorszeniu się stanu 
wód” jako celów wyznaczonych w jej art. 4 
ust. 7.

15) W przypadku wód powierzchniowych 
wykorzystywanych dla sprzecznych ze sobą
form zrównoważonej działalności człowieka 
(jak np. zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, ekologii, żeglugi 
śródlądowej czy elektrowni wodnych)  
mających wpływ na wody powierzchniowe, 
dyrektywa 2000/60/WE przewiduje jasny i 
przejrzysty tryb podejmowania kwestii 
takich zastosowań i skutków.  W przypadku 
konfliktu praw, charakter nadrzędny wobec 
ochrony środowiska naturalnego należy 
przyznać ochronie życie i zdrowia 
ludzkiego.

Or. en

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 77
Punkt uzasadnienia 18

(18) Z uwagi na fakt, że cele działania, jakie 
mają być podjęte, nie mogą zostać 
osiągnięte w stopniu wystarczającym przez 
państwa członkowskie i w związku z tym 
mogą, z uwagi na rozmiar i efekty 
proponowanego działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 
5 traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć te 
cele,

(18) Z uwagi na fakt, że cele działania, jakie 
mają być podjęte, nie mogą zostać 
osiągnięte w stopniu wystarczającym przez 
państwa członkowskie i w związku z tym 
mogą, z uwagi na rozmiar i efekty 
proponowanego działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 
5 traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć te 
cele oraz powinna być zgodna z zasadami 
opisanymi w punkcie uzasadnienia 11, 
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, działania na szczeblu wspólnotowym są niezbędne w 
takim zakresie, w jakim konsekwencje powodzi mają wymiar transgraniczny. W związku z tym 
należało przywołać w tym miejscu punkt uzasadnienia nr 11. 

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 78
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, środowiska, 
infrastruktury oraz działalności gospodarczej 
we Wspólnocie.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, środowiska, 
infrastruktury oraz działalności gospodarczej 
we Wspólnocie, jak również wspierania 
realizacji celów środowiskowych 
określonych w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Powódź sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Szkody 
powodowane przez powódź polegają przede wszystkim na zniszczeniu ludzkiego majątku oraz 
uwolnieniu niebezpiecznych chemikaliów. Z drugiej strony to ludzka działalność na 
zalewanych obszarach zwiększa zagrożenie powodziowe, sprawiając, że zarządzanie nim 
wymaga wprowadzenia nowych, fizycznych zmian w systemach wodnych. W krajowych 
sprawozdaniach przedstawianych na mocy art. 5 ramowej dyrektywy wodnej, władze oceniły, 
że fizyczne zmiany, którym poddano rzeki i jeziora doprowadziły do znacznego pogorszenia 
stanu wodnego środowiska. W tych samych sprawozdaniach stwierdzono, że zmiany te 
stanowią jeden z podstawowych powodów, dla których w przypadku połowy europejskich rzek 
i jezior nie zostanie przypuszczalnie zrealizowany prawnie wiążący cel dotyczący zapewnienia 
„dobrego stanu ekologicznego” do roku 2015.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 79
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, środowiska, 
infrastruktury oraz działalności gospodarczej 

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, środowiska, 
infrastruktury oraz działalności gospodarczej 
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we Wspólnocie. we Wspólnocie, jak również przyczyni się 
do realizacji celów środowiskowych 
ustanowionych w obowiązującym 
prawodawstwie.

Or. pt

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 80
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, 
środowiska, infrastruktury oraz działalności 
gospodarczej we Wspólnocie.

Niniejsza dyrektywa służy ustanowieniu 
ram dla transnarodowej współpracy dla 
oceny i zarządzania związanymi z 
powodzią zagrożeniami dla ludzkiego 
zdrowia, środowiska, infrastruktury oraz 
działalności gospodarczej we Wspólnocie. 

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do polityk związanych z zagrożeniem powodziowym właściwym słowem jest 
„zarządzanie”. Pozwala to na zwiększenie zagrożenia na pewnych obszarach na korzyść 
innych obszarów, w ramach środków podejmowanych wobec zagrożenia powodziowego.

Dyrektywa powinna ustanawiać ramy współpracy transnarodowej. Najbardziej efektywne jest 
przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym w ramach międzynarodowych struktur 
utworzonych dla poszczególnych dorzeczy przez władze krajowe i regionalne. Wartość 
dodana UE dotyczy aspektów transnarodowych w międzynarodowych dorzeczach, dlatego do 
UE powinny należeć tylko tego rodzaju kwestie.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 81
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, środowiska, 
infrastruktury oraz działalności gospodarczej 
we Wspólnocie.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, środowiska, 
infrastruktury oraz działalności gospodarczej 
we Wspólnocie, jak również 
międzynarodowej współpracy potrzebnej do 



AM\610916PL.doc 27/121 PE 371.879v02-00

PL

zarządzania tym zagrożeniami.

Or. nl

Poprawkę złożył Gyula Hegyi i Péter Olajos

Poprawka 82
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ograniczenia związanych z powodzią 
zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, 
środowiska, infrastruktury oraz działalności 
gospodarczej we Wspólnocie.

Niniejsza dyrektywa służy ustanowieniu 
ram dla zarządzania i oceny zagrożeń 
powodziowych, w celu ograniczenia 
negatywnych konsekwencji związanych z 
powodzią dla ludzkiego zdrowia, 
środowiska, infrastruktury oraz działalności 
gospodarczej we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa służy nie tylko ograniczeniu zagrożeń powodziowych, lecz także zarządzaniu nimi.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 83
Artykuł 2 ustęp -1 (nowy)

Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich transgranicznych (wspólnych) 
dorzeczy i stref nadbrzeżnych, na których 
działania podejmowane w ramach 
zarządzania zagrożeniem powodziowym  
przez jedno państwo członkowskie mogą 
mieć wpływ na sytuację sąsiedniego 
państwa, dlatego niezbędna jest 
koordynacja i współpraca w zakresie 
zarządzania zagrożeniem powodziowym. 

Or. en

Uzasadnienie

Koordynacja zarządzania wodami granicznymi jest dziedziną, w której wspólnotowe 
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prawodawstwo może zapewnić wartość dodaną. Rozszerzenie zakresu dyrektywy na wody  
wewnętrzne pozostaje w sprzeczności z traktatową zasadą pomocniczości i nie stanowi 
proporcjonalnej odpowiedzi na problem, którego rozwiązaniu dyrektywa ma służyć. 
Oznaczałoby to również narzucenie niepotrzebnych obciążeń oraz skierowanie wysiłków w 
nieodpowiednim kierunku. Jeżeli państwo członkowskie uzna, że z przyczyn administracyjnych 
korzystne byłoby zastosowanie dyrektywy także na innych wodach (np. gdy wewnętrzne wody 
są nieliczne), niniejsza poprawka zapewnia taką możliwość. Dlatego sprawia ona, że 
dyrektywa będzie odpowiednia dla uwarunkowań geograficznych na całym terytorium 
Wspólnoty. 

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 84
Artykuł 2 ustęp 1

Do celów niniejszej dyrektywy oprócz 
definicji „rzeki”, „dorzecza”, „zlewni” oraz 
„obszaru dorzecza” ustanowionych w art. 2 
dyrektywy 2000/60/WE stosuje się 
następujące definicje: 

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się 
następujące definicje: 

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/60/WE ma na celu zarządzanie jakością wody, dlatego nie w każdym 
przypadku jej zakres obejmuje bezpośrednio bardziej „ilościowe” kwestie gospodarki wodnej, 
które podejmuje rozpatrywana dyrektywa. Powodzie mogą być przykładowo powodowane 
także przez czynniki zewnętrzne, nie związane z przedmiotem dyrektywy 2000/60/WE. Dlatego 
odniesieni do 2000/60/WE nie jest odpowiednie.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 85
Artykuł 2 ustęp 1

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

1. „powódź” oznacza czasowe zalanie przez 
powierzchniowe wody śródlądowe terenu 
zazwyczaj niezalanego lub którego zalanie 
nie jest przewidywane.

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „powódź” powinno być zdefiniowane jako zalanie terenu spowodowane przez 
powierzchniowe wody śródlądowe. Celem dyrektywy nie powinno być regulowanie także 
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skutków gwałtownego przypływu ani przypadków zalania podczas osuszania terenów pod 
budowę osiedli. Tak samo zalanie terenów ku temu przewidzianych, np. polderów, nie 
powinno być objęte pojęciem powodzi.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 86
Artykuł 2 ustęp 1

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

1. „powódź” oznacza czasowe zalanie wodą 
terenu, spowodowane przez śródlądowe 
wody powierzchniowe.

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „powódź” powinno być zdefiniowane jako zalanie terenu spowodowane przez 
powierzchniowe wody śródlądowe. Celem dyrektywy nie powinno być regulowanie także 
skutków gwałtownego przypływu ani przypadków zalania podczas osuszania terenów pod 
budowę osiedli. 

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 87
Artykuł 2 punkt 1

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

1. „powódź” oznacza przypadek czasowego 
zalania wodą terenu zazwyczaj niezalanego 
i nieprzeznaczonego do zalania w 
przypadku powodzi; 

Or. en

Uzasadnienie

Elementem środków zarządzania zagrożeniem powodziowym może być wyznaczenie 
obszarów, które w przypadku kryzysowej sytuacji mogą zostać zalane, aby uchronić inne 
obszary.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 88
Artykuł 2 ustęp 1

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

1. „powódź” oznacza czasowe zalanie przez  
wody powierzchniowe terenu zazwyczaj 
niezalanego, który nie jest przeznaczony na
rozlewisko w czasie powodzi.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wykluczyć zalania spowodowane przez podnoszenie się poziomu wód gruntowych i w 
systemach kanalizacyjnych. To samo odnosi się do terenów przewidzianych jako rozlewiska w 
razie powodzi.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 89
Artykuł 2 ustęp 1

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

„powódź” oznacza czasowe zalanie wodą 
terenu zazwyczaj niezalanego spowodowane 
podniesieniem poziomu lustra wody lub 
zmianą koryta rzek, strumieni górskich 
oraz okresowych cieków wodnych lub 
zalaniem obszarów nadbrzeżnych przez 
morze.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zmienić definicję „powodzi”, tak by obejmowała wszystkie te przypadki, w których 
może dojść do powodzi w regionach śródziemnomorskich, gdzie główną ich przyczyną są 
krótkie, gwałtowne opady ulewnego deszczu, których skutki pogarszają jeszcze strome zbocza.

Poprawkę złożyła Ambroise Guellec

Poprawka 90
Artykuł 2 ustęp 2
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2. „zagrożenie powodziowe” oznacza 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
o określonej skali wraz z oszacowaniem 
wynikających z takiej powodzi szkód dla 
ludzkiego zdrowia, środowiska oraz 
działalności gospodarczej.

(Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. fr

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 91
Artykuł 2 punkt 2

2. „zagrożenie powodziowe” oznacza 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
o określonej skali wraz z oszacowaniem
wynikających z takiej powodzi szkód dla 
ludzkiego zdrowia, środowiska oraz 
działalności gospodarczej.

2. „zagrożenie powodziowe” oznacza 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
o określonej skali oraz wynikających z takiej 
powodzi potencjalnych szkód dla ludzkiego 
zdrowia, środowiska oraz działalności 
gospodarczej.

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi i Péter Olajos

Poprawka 92
Artykuł 2 punkt 2

2. „zagrożenie powodziowe” oznacza 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
o określonej skali wraz z oszacowaniem 
wynikających z takiej powodzi szkód dla 
ludzkiego zdrowia, środowiska oraz 
działalności gospodarczej.

2. zagrożenie powodziowe” oznacza 
wystąpienie łącznie prawdopodobieństwa 
powodzi oraz potencjalnych negatywnych 
skutków dla ludzkiego zdrowia, środowiska 
oraz działalności gospodarczej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja odpowiada terminologii naukowej.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 93
Artykuł 2 ustęp 2

2. „zagrożenie powodziowe” oznacza 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
o określonej skali wraz z oszacowaniem 
wynikających z takiej powodzi szkód dla 
ludzkiego zdrowia, środowiska oraz 
działalności gospodarczej.

2. „zagrożenie powodziowe” oznacza 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
o określonej skali wraz z oszacowaniem 
wynikających z takiej powodzi szkód dla 
ludzkiego zdrowia i życia, środowiska oraz 
działalności gospodarczej.

Or. pl

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 94
Artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

2a. „Połączenie powodzi z suszą”: pojęcie 
„powodzi” definiowane jest w sposób 
uwzględniający możliwość wystąpienia 
„połączenia powodzi z suszą”, czyli 
szczególnego zjawiska występującego w 
państwach śródziemnomorskich, kiedy to 
na przemian pojawia się nadmiar wody 
(powodzie), a następnie sezonowy, roczny 
lub długotrwały jej niedostatek (susze). 
„Susza” oznacza zatem stan niedostatku 
lub niedostępności wody. Zjawisko suszy 
jest zasadniczo opisywane i wymiernie 
określane za pomocą dwóch zmiennych: 
średni poziom wody w zbiorniku wodnym 
lub formacji wodonośnej oraz jakość wody.

Or. es

Uzasadnienie

Zakres ramowej dyrektywy wodnej, pochodzącej z roku 2000, nie został ustalony na tyle 
szeroko, by obejmował definicję suszy. Jednakże w prawodawstwie dotyczącym zapobiegania 
i zarządzania zagrożeniem powodziowym należy uwzględnić coraz bardziej dotkliwe susze, 
występujące zwłaszcza w państwach śródziemnomorskich. W związku z tym, niezbędne jest ich 
włączenie do artykułu zawierającego definicje, ponieważ odniesienia do „połączenia powodzi 
z suszą” będą przewijać się w całym tekście.
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Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 95
Artykuł 2 ustęp 2b (nowy)

2b.  „Czynnik” oznacza proces lub element 
powodujący zjawisko powodzi (deszcze, 
pływy, trzęsienie ziemi, przerwanie tamy 
etc.). Zjawisko może być spowodowane 
przez jeden lub więcej czynników 
naturalnych, jak i związanych z 
działalnością ludzką.

Or. es

Uzasadnienie

W celu oceny i zarządzania powodzią niezbędne jest zdefiniowanie i analizowanie czynników 
sprawczych, uwzględniając ich pełne skutki.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 96
Artykuł 2 ustęp 1a (nowy)

Definicje określone w ust. 1 i 2 mają 
zastosowanie do górskich potoków, 
wysychających strumieni 
śródziemnomorskich oraz rzek i zalewów 
morskich na obszarach nadbrzeżnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Powodem przyjęcia rozpatrywanego wniosku dotyczącego dyrektywy były powodzie, jakie 
wystąpiły na niektórych najdłuższych europejskich rzekach – ma on najwidoczniej służyć 
rozwiązaniu tego rodzaju problemów. Jednakże w większości śródziemnomorskich państw 
europejskich oraz w regionach górskich istotne znaczenie mają zagrożenia związane z 
szybkimi zalewami.

Tego rodzaju powodzie nie wywołują wprawdzie istotnych strat gospodarczych, pociągają 
jednak za sobą poważne straty ludzkie, ze względu na trudności w ich przewidywaniu, dużą 
szybkość oraz dużą koncentrację materiału porwanego przez wezbrane wody.

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 97
Artykuł 3

Do celów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie kierują się ustaleniami 
dokonanymi w myśl art. 3 ust. 1, 2, 3 i 6 
dyrektywy 2000/60/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/60/WE ma na celu zarządzanie jakością wody, dlatego nie w każdym 
przypadku jej zakres obejmuje bezpośrednio bardziej „ilościowe” kwestie gospodarki wodnej, 
które podejmuje rozpatrywana dyrektywa. Powodzie mogą być przykładowo powodowane 
także przez czynniki zewnętrzne, nie związane z przedmiotem dyrektywy 2000/60/WE. Dlatego 
odniesienia do ustaleń wymienionych w dyrektywie 2000/60/WE nie są tutaj odpowiednie.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey i Jules Maaten

Poprawka 98
Artykuł 3

Do celów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie kierują się ustaleniami 
dokonanymi w myśl art. 3 ust. 1, 2, 3 i 6 
dyrektywy 2000/60/WE.

Do celów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie kierują się ustaleniami 
dokonanymi w myśl art. 3 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dany obszar dorzecza rozciąga się poza terytorium Wspólnoty, zainteresowane państwo 
członkowskie powinno dążyć do zapewnienia odpowiedniej koordynacji z właściwymi 
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państwami trzecimi w celu realizacji celów niniejszej dyrektywy w obrębie tego obszaru 
dorzecza. 

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 99
Artykuł 3a (nowy)

Artykuł 3a
W zakresie prewencji długofalowej: należy 
sprawować systematyczną opiekę nad 
terytorium w celu przeciwdziałania 
wszelkim zagrożeniom dla terytorium UE 
związanym z zaostrzeniem zjawisk 
meteorologicznych. Państwa członkowskie 
oraz właściwe instytucje lokalne powinny 
realizować systematyczne działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa basenu wodnego 
poprzez przedłużenie okresu retencji wody, 
bezpieczeństwa geologicznego poprzez 
stabilizację zboczy, bezpieczeństwa
pożarowe poprzez gromadzenie i odzysk 
biomasy leśnej. Inicjatywy wspólnotowe 
powinny wspierać i koordynować działania 
na rzecz prewencji i gotowości 
podejmowane przez państwa członkowskie 
oraz instytucje regionalne i lokalne.
Zapewnienie krótkoterminowej gotowości 
zależeć będzie także od systemu wczesnego 
ostrzegania, opartego na ocenie ilości i 
rodzaju opadów atmosferycznych 
przeprowadzonej przy pomocy technologii  
prognoz krótkoterminowych 
(„nowcasting”), która może być 
wykorzystywana w przypadku wszystkich 
dorzeczy oraz może dostarczyć wymiernych 
informacji na temat ilości, rodzaju i 
miejsca przewidywanych opadów. 
Informacje te mogą być wykorzystane na 
potrzeby modelu tendencji w przepływie 
wody w dorzeczu oraz stanowić 
krótkoterminowe ostrzeżenie pozwalające 
podjąć działania na rzecz zmniejszenia 
zagrożenia, ochrony ludności oraz ochrony 
własności.  
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie na gotowość krótko i długoterminową oraz środki 
prewencyjne, jak również podkreślić, że dostępne są  nowoczesne technologie umożliwiające 
zapobieżenie straszliwym klęskom. 

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 100
Artykuł 4 ustęp 1

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 dorzecza 
pogranicznego położonego na ich terytorium 
lub właściwych jego części

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 1 tych samych autorów. 

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 101
Artykuł 4 ustęp 1

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, które nie jest położone w całości 
na ich terytorium lub fragmentu dorzecza 
pogranicznego położonego na ich 
terytorium.

Or. de

Uzasadnienie

Dla dorzeczy, położonych w całości na terytorium danego państwa członkowskiego, państwo 
to dokonuje wstępnej oceny zagrożenia powodziowego z własnej inicjatywy.
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Poprawkę złożyli Thomas Ulmer i Anja Weisgerber 

Poprawka 102
Artykuł 4 ustęp 1

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 zgodną z ust. 2 w odniesieniu do 
każdego obszaru dorzecza lub fragmentu 
dorzecza pogranicznego położonego na ich 
terytorium. Jeśli dla danego dorzecza już 
zostały wykonane odpowiednie oceny, 
stwierdzające znaczące zagrożenie lub je 
wykluczające, można zrezygnować z 
wstępnej oceny zagrożenia powodziowego.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zrezygnować z opracowania wstępnej oceny w przypadkach, gdy państwa 
członkowskie jeszcze przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy podjęły daleko idące 
decyzje w sprawie kartowania obszarów zagrożonych powodzią albo sporządzenia planów 
zarządzania powodziowego, opartych na odpowiednim rozpatrzeniu ryzyka. Poza tym nie jest 
konieczne dokonywanie oceny wszystkich wymienionych w ust. 2 aspektów, jeśli właściwe 
władze posiadają wystarczającą wiedzę o znaczącym zagrożeniu powodziowym na danym 
terenie.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 103
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Istniejące oceny są traktowane jako oceny 
wstępne i spełniają obowiązek 
sprawozdawczości, o którym mowa w art. 
17.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić istniejące oceny, aby uniknąć dodatkowych nakładów na wykonanie oceny 
zgodnie z dyrektywą.
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Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 104
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Jeżeli państwo członkowskie dysponuje 
wcześniejszymi analizami obejmującymi tę 
samą dziedzinę co wstępna ocena 
zagrożenia powodziowego, zobowiązane jest 
poinformować o nich Komisję oraz nie ma 
w związku z tym obowiązku opracowania 
nowej analizy.

Or. pt

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie dysponują już analizami obejmującymi te same dziedziny co 
„wstępna ocena zagrożenia powodziowego”. Zwolnienie tych państw z obowiązku 
powtórnego przeprowadzania przedmiotowych analiz albo przedłożenia ich w innym formacie 
przyczyni się do zmniejszenia kosztów i uproszczenia procedur.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey i Jules Maaten

Poprawka 105
Artykuł 4 ustęp 2

2. Wstępna ocena zagrożenia powodziowego 
zawiera co najmniej poniższe informacje:

2. Wstępna ocena zagrożenia powodziowego 
podejmowana jest w celu dokonania oceny 
potencjalnych zagrożeń w oparciu o 
dostępne lub łatwe do uzyskania 
informacje. Ocena zawiera co najmniej 
poniższe informacje:

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 tam, gdzie jest to 
stosowne, powiązanych stref nadbrzeżnych, 
ukazującą topografię i zagospodarowanie 
terenu;

b) opis powodzi, do których doszło w
przeszłości;

b) opis powodzi, do których doszło w 
przeszłości oraz powodzi w dalszym ciągu 
stanowiących zagrożenie;

c) opis procesów zalewowych i ich 
podatności na zmiany, z uwzględnieniem 
obszarów zalewowych jako naturalnych 
obszarów ochronnych/buforowych w 

c) opis niedawnych procesów zalewowych i 
prawdopodobnych tendencji powodziowych 
na danym obszarze lub na terenach 
położonych w górnym lub dolnym biegu 
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przypadku powodzi, a także obecnych i 
przyszłych dróg fali powodziowej,

rzeki, uwzględniając w odpowiednich 
przypadkach:

d) opis planów rozwoju z określeniem 
zmian w zagospodarowaniu terenów lub 
rozmieszczeniu ludności oraz lokalizacji 
działalności gospodarczej powodującej 
wzrost zagrożenia powodziowego na danym 
obszarze lub w regionach położonych w 
dolnym lub górnym biegu rzeki;

i) rolę obszarów zalewowych jako 
naturalnych obszarów 
ochronnych/buforowych w przypadku 
powodzi, a także dróg fali powodziowej;

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

ii) plany zagospodarowania gruntów i 
tendencje w ich zagospodarowaniu;

f) prognozy szacowanych skutków 
przyszłych powodzi na zdrowie ludzkie, 
środowisko i działalność gospodarczą, 
uwzględniające długofalowy rozwój, w tym 
zmiany klimatyczne.

iii) potencjalne skutki na zdrowie ludzkie, 
środowisko i działalność gospodarczą, 
uwzględniające, w miarę możliwości,
długofalowy rozwój, w tym zmiany 
klimatyczne

Or. en

Uzasadnienie

Tekst zaproponowany przez Komisję w ust. 2 zawiera zbyt wiele szczegółowych wymogów. 
Niniejsza poprawka zmierza do ograniczenia ich liczby do poziomu możliwego do realizacji 
przez państwa członkowskie, gwarantując równocześnie, że mimo wprowadzonych zmian, 
dostarczona zostanie dostateczna ilość właściwych informacji.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 106
Artykuł 4 ustęp 2, część wprowadzająca 

2. Wstępna ocena zagrożenia powodziowego 
zawiera co najmniej poniższe informacje:

2. Wstępna ocena zagrożenia powodziowego 
obejmuje wszystkie dorzecza, przy czym 
priorytetowo traktowane są dorzecza 
najbardziej zagrożone, oraz zawiera co 
najmniej poniższe informacje:

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zapobieżeniu potencjalnym trudnościom z rozróżnieniem środków, 
jakie należy traktować priorytetowo oraz ustaleń częściowej oceny, mając na uwadze, że brak 
przyjęcia dogłębnej strategii może być sprzeczny z zasadą zachowania ostrożności.
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Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 107
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 i charakterystykę dorzeczy, zlewni i 
tam, gdzie jest to stosowne, powiązanych 
stref nadbrzeżnych; mapa ukazuje 
topografię, zagospodarowanie terenu oraz 
tendencje w dziedzinie zagospodarowania 
terenu, informacje klimatologiczne i 
przewidywany wpływ na zmiany klimatu, 
istniejące instalacje zaopatrzenia w wodę 
oraz ich przeznaczenie, rzeczne oraz w 
odpowiednich przypadkach nadbrzeżne 
prace budowlane oraz plany rozwoju 
miejskiego i przemysłowego.
Na mapie należy zaznaczyć także, jaką rolę 
w złagodzeniu skutków powodzi mogą 
odebrać występujące tereny podmokłe i 
obszary zalewowe. 

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka służy rozszerzeniu listy elementów, które należy uwzględnić przy opracowywaniu 
podstawowych map zagrożenia powodziowego.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 108
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;

Or. en
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Uzasadnienie

Działalność ludzka koncentruje się zazwyczaj na obszarach nadbrzeżnych. Ponieważ obszary 
te są szczególnie narażone na prawdopodobne skutki zmian klimatycznych, wstępne ocena 
zagrożenia powodziowego powinna obejmować wszystkie bez wyjątku obszary nadbrzeżne.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 109
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 
stref nadbrzeżnych, ukazującą topografię i 
zagospodarowanie terenu;

Or. pt

Uzasadnienie

Mając na uwadze zmiany klimatyczne oraz prawdopodobieństwo podniesienia poziomu wód 
morskich, zasadnicze znaczenie ma włączenie do zakresu dyrektywy zagrożeń powodziowych 
na obszarach nadbrzeżnych.

Poprawkę złożyła Jillian Evans w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 110
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;

Or. en

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 111
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)
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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;

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 112
Artykuł 4 ustęp 2 litera b)

b) opis powodzi, do których doszło w 
przeszłości;

b) opis znacznych powodzi, do których 
doszło w przeszłości i które miały istotny, 
negatywny wpływ na ludzkie życie, 
działalność gospodarczą i środowisko 
naturalne oraz nadal aktualnego  
prawdopodobieństwa wystąpienia 
podobnych zjawisk w przyszłości, w tym 
opis drogi fali powodziowej takich powodzi 
oraz ocenę negatywnych skutków, jakie
spowodowały;

Or. en

Uzasadnienie

W celu ustalenia potencjalne zagrożonych obszarów niezbędne są dane na temat znaczących 
powodzi, nawet jeśli te nie spowodowały szkód, ponieważ mogą je spowodować w przyszłości.

Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka113
Artykuł 4 ustęp 2 litera b)

b) opis powodzi, do których doszło w 
przeszłości;

b) opis powodzi, do których doszło w 
ostatnich 30 latach oraz, w stosownych 
przypadkach, zagrożenie ich dalszego 
występowania;

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka służy uproszczeniu procedur. Nie ma sensu opisywać powodzi, które wystąpiły w 
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przeszłości, chyba, że istnieje zagrożenie ponownego wystąpienia tego zjawiska.

Poprawkę złożyli Richard Seeber, Vittorio Prodi i Edite Estrela

Poprawka 114
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) opis procesów zalewowych i ich 
podatności na zmiany, z uwzględnieniem
obszarów zalewowych jako naturalnych 
obszarów ochronnych/buforowych w 
przypadku powodzi, a także obecnych i 
przyszłych dróg fali powodziowej,

c) opis procesów zalewowych, w tym ich 
podatności na zmiany, w szczególności na 
zjawisko zapadania, oraz roli, jaką obszary 
zalewowe odgrywają jako naturalne 
obszary ochronne/buforowe w przypadku 
powodzi, jak również opis obecnych i 
przyszłych dróg fali powodziowej,

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić zjawisko zapadania się gruntów, ponieważ zwiększa ono zagrożenie 
powodziowe.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 115
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) opis procesów zalewowych i ich 
podatności na zmiany, z uwzględnieniem
obszarów zalewowych jako naturalnych 
obszarów ochronnych/buforowych w 
przypadku powodzi, a także obecnych i 
przyszłych dróg fali powodziowej,

c) opis procesów zalewowych, w tym ich 
podatności na zmiany, w szczególności na 
zjawisko zapadania, oraz roli, jaką obszary 
zalewowe odgrywają jako naturalne 
obszary ochronne/buforowe w przypadku 
powodzi, jak również opis obecnych i 
przyszłych dróg fali powodziowej,

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić zjawisko zapadania się gruntów, ponieważ zwiększa ono zagrożenie 
powodziowe.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 116
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, 
odmiany powodzi i przewidywane skutki 
zmian klimatycznych;

Or. de

Uzasadnienie

Większość badań wskazuje, iż przyszłe zmiany w zagospodarowaniu terenu mają minimalny 
wpływ na powstawanie powodzi o wyjątkowo dużym zasięgu.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 117
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, 
odmiany powodzi i przewidywane skutki 
zmian klimatycznych i zabudowy terenu;

Or. de

Uzasadnienie

Wstępna ocena powinna uwzględniać przyszłą zabudowę terenu, ponieważ przyszłe zmiany w 
pozostałym zagospodarowaniu mają minimalny wpływ na powstawanie powodzi o wyjątkowo 
dużym zasięgu. 

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 118
Artykuł 4 ustęp 2 litera f)

f) prognozy szacowanych skutków 
przyszłych powodzi na zdrowie ludzkie,
środowisko i działalność gospodarczą, 
uwzględniające długofalowy rozwój, w

f) prognozy szacowanych skutków 
przyszłych powodzi na zdrowie ludzkie,
środowisko i działalność gospodarczą, 
uwzględniające długofalowy rozwój
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tym zmiany klimatyczne.

Or. de

Uzasadnienie

Prognozy szacowanego wpływu powodzi na zdrowie, środowisko naturalne i gospodarkę pod 
kątem zmian klimatycznych oznaczałaby m.in. opracowanie scenariuszy dla rozmaitych 
zasobów środowiska naturalnego. Takie wypowiedzi miałyby bardzo spekulacyjny charakter z 
uwagi na obecny stan posiadanych danych, zwłaszcza w odniesieniu do zlewisk i nie 
prowadziłyby do żadnych właściwych stwierdzeń.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 119
Artykuł 4 ustęp 2 litera f)

f) prognozy szacowanych skutków 
przyszłych powodzi na zdrowie ludzkie,
środowisko i działalność gospodarczą, 
uwzględniające długofalowy rozwój, w
tym zmiany klimatyczne.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ szacowane skutki jako następstwo możliwych zmian klimatycznych mogą mieć 
wyłącznie charakter spekulacyjny, nie mogą one służyć jako podstawa planów zarządzania 
sięgających daleko w przyszłość.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 120
Artykuł 4 ustęp 2 litera fa) (nowa)

fa) środki służące zarządzaniu zagrożeniem 
powodziowym, zwłaszcza te związane z 
budową infrastruktury, powinny podlegać 
rzetelnej i przejrzystej ocenie gospodarczej i 
środowiskowej, w celu zapewnienia ich 
długoterminowej opłacalności dla obywateli 
i przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu 
zasady zwrotu kosztów, włącznie z kosztami 
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środowiskowymi i kosztami zużytych 
zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie nowej działalności ludzkiej na obszarach zalewanych musi być związane z 
ponoszeniem kosztów środków zarządzania zagrożenia powodziowym. Może to także 
doprowadzić do tego, że obywatele i przedsiębiorstwa na obszarach zagrożonych powodzią 
będą podejmowali działania zabezpieczające w celu ograniczenia rozmiarów szkód. Decyzje 
w sprawie kwoty odzyskiwanych kosztów oraz podmiotów zobowiązanych do ich zwrotu 
powinny być podejmowane na szczeblu krajowym.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 121
Artykuł 4 ustęp drugi litera fa) (nowa)

fa) możliwości kontrolowania postępu fali 
powodziowej poprzez świadome sterowanie 
powodzią w celu minimalizacji skutków 
powodzi, tj. ochrony skupisk ludności, 
zabytków kultury materialnej, 
ekosystemów, obiektów gospodarczych i 
infrastrukturalnych.

Or. pl

Uzasadnienie

Podczas powodzi jednym z celów zarządzania jest ograniczenie skutków żywiołu. Znajomość 
topografii terenu, lokalizacji obiektów hydrotechnicznych, w tym wałów
przeciwpowodziowych oraz zasięgu skupisk ludzkich, zabytków kultury materialnej, 
ekosystemów, obiektów gospodarczych i infrastrukturalnych pozwoli podjąć decyzje o 
przerwaniu wałów i skierowaniu fali powodziowej na miejsca niezamieszkałe (tzw. sterowanie 
powodzią) w celu minimalizacji zasięgu i skutków powodzi.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 122
Artykuł 4 ustęp 2 litera fa) (nowa)

fa) w celu zapewnienia, by także 
zarządzanie zagrożeniem powodziowym 
zostało dostosowane do specyfiki regionu 
śródziemnomorskiego, wstępna ocena 
zagrożenia powodziowego dla tego regionu 
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może obejmować analizę „połączenia 
powodzi z suszą”, aby uwzględnić skutki 
sytuacji, kiedy to na przemian pojawia się 
nadmiar wody (powodzie), a następnie 
sezonowy, roczny lub długotrwały jej 
niedostatek (susze).

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnienie oraz cele niniejszej dyrektywy odnoszą się do rzek przepływających przez 
Europę Środkową i Północną, tymczasem na uwagę zasługują także poważne powodzie 
występujące w dorzeczach śródziemnomorskich, w których, paradoksalnie i odmiennie niż ma 
to miejsce na pozostałym obszarze Europy, występują dodatkowo okresy długotrwałej suszy.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 123
Artykuł 4 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą 
występować o zezwolenie na odstępstwo od 
art. 4 ust. 2 oraz art. 5, 6, 7, 8 i 9 opartych
na tym artykule, w odniesieniu do dorzeczy 
położonych w całości na ich terytorium, 
jeżeli są w stanie wykazać, że osoby 
zamieszkałe na ich terytorium, działalność 
gospodarcza oraz środowisko naturalne 
uzyskują ochronę równorzędną z ochroną 
przewidzianą w tych artykułach.  

Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 124
Artykuł 5

1. Na podstawie oceny określonej w art. 4, 
każde dorzecze, każdą zlewnię lub wycinek 
wybrzeża przypisany do obszaru dorzecza 

1. Na podstawie oceny określonej w art. 4, 
obszar przypisany do obszaru dorzecza 
przyporządkowuje się do jednej z 
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przyporządkowuje się do jednej z 
następujących kategorii:

następujących kategorii:

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 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby mogły 
zostać zaakceptowane;

a) obszary, co do których uznaje się brak 
znaczących zagrożeń powodziowych 
występujących w chwili obecnej bądź 
mogących prawdopodobnie wystąpić w 
przyszłości, lub potencjalne skutki dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska lub 
działalności gospodarczej są uważane za 
wystarczająco niskie, aby mogły zostać 
zaakceptowane;

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe 
lub jego wystąpienie uważa się za 
prawdopodobne w przyszłości;

b) obszary, w odniesieniu do których 
stwierdzono, że istnieje potencjalne 
zagrożenie powodziowe lub jego 
wystąpienie uważa się za prawdopodobne 
w przyszłości;

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 obszaru jest 
koordynowane przez zainteresowane 
państwa członkowskie.

Or. nl

Uzasadnienie

Na odcinku dorzecza mogą znajdować się obszary, na których zagrożenie powodziowe 
występuje oraz inne obszary, gdzie nie ma istotnego zagrożenia. 

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 125
Artykuł 5 ustęp 1

1. Na podstawie oceny określonej w art. 4, 
każde dorzecze, każdą zlewnię lub wycinek 
wybrzeża przypisany do obszaru dorzecza 
przyporządkowuje się do jednej z 
następujących kategorii:

1. Na podstawie oceny określonej w art. 4, 
każde dorzecze przypisane do obszaru 
dorzecza przyporządkowuje się do jednej z 
następujących kategorii:

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 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby mogły 

a) dorzecza, co do których uznaje się brak 
znaczących zagrożeń powodziowych 
występujących w chwili obecnej bądź 
mogących prawdopodobnie wystąpić w 
przyszłości, lub potencjalne skutki dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska lub 
działalności gospodarczej są uważane za 
wystarczająco niskie, aby mogły zostać 
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zostać zaakceptowane; zaakceptowane;

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża,
w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe 
lub jego wystąpienie uważa się za 
prawdopodobne w przyszłości;

b) dorzecza, w odniesieniu do których 
stwierdzono, że istnieje potencjalne 
zagrożenie powodziowe lub jego 
wystąpienie uważa się za prawdopodobne 
w przyszłości;

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożony projekt dyrektywy narusza zasadę pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą przepisy 
UE powinny ograniczać się jedynie do dorzeczy międzynarodowych, wymagających 
uregulowania. Ochrona wybrzeży różni się zasadniczo od ochrony przed zalewaniem przez 
wody śródlądowe. W zakresie ochrony wybrzeży oszacowanie ryzyka odbywa się nie `poprzez 
powtarzające się co roku scenariusze powodziowe, ale przez określenie obliczeniowych 
stanów wody, uzgodnionych przez kraje nadbrzeżne i regularnie kontrolowanych. Stąd też 
dyrektywa nie znajduje zastosowania w odniesieniu do ochrony wybrzeży. Odpowiednie 
sformułowania „zlewnie” i „wycinki wybrzeża” należy skreślić.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 126
Artykuł 5 ustęp 1

1. Na podstawie oceny określonej w art. 4, 
każde dorzecze, każdą zlewnię lub wycinek 
wybrzeża przypisany do obszaru dorzecza
przyporządkowuje się do jednej z 
następujących kategorii:

1. Na podstawie oceny określonej w art. 4, 
dla każdego dorzecza, strefy przybrzeżnej 
niezwiązanej z dorzeczem określa się 
następujące obszary:

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 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby mogły 
zostać zaakceptowane;

a) obszary dorzecza, zlewni i wycinków 
wybrzeża, co do których uznaje się brak 
znaczących zagrożeń powodziowych 
występujących w chwili obecnej bądź 
mogących prawdopodobnie wystąpić w 
przyszłości, lub potencjalne skutki dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska lub 
działalności gospodarczej są uważane za 
wystarczająco niskie, aby mogły zostać 
zaakceptowane;

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe 
lub jego wystąpienie uważa się za 
prawdopodobne w przyszłości;

b) obszary dorzecza, zlewni i wycinków 
wybrzeża, w odniesieniu do których 
stwierdzono, że istnieje potencjalne 
zagrożenie powodziowe lub jego 
wystąpienie uważa się za prawdopodobne 
w przyszłości;
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Or. de

Uzasadnienie

Określenie obszarów służy wyjaśnieniu. Dopiero po pierwszym zewidencjonowaniu całego 
dorzecza należy opracować wymagane art. 7 mapy tylko dla tych obszarów dorzecza, na 
których występuje rzeczywiste zagrożenie, np. z powodu określonego zasiedlenia. 
Opracowywanie map dla całych wybrzeży lub zlewni, na których nie występuje zagrożenie, 
jest nieuzasadnione.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 127
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 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby mogły 
zostać zaakceptowane;

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 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby mogły 
zostać zaakceptowane, przy uwzględnieniu 
przewidywalnego sposobu 
zagospodarowania gruntów oraz zmian 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Obszary, na których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów oraz obszary, na których 
oczekuje się zmian w ilości i schemacie opadów związanych ze zmianami klimatycznymi, 
powinny podlegać bardziej szczegółowej ocenie, w celu zapewnienia odpowiednich informacji 
na potrzeby planowania.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 128
Artykuł 5 ustęp 1 litera a)

a) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
co do których uznaje się brak znaczących 

a) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
co do których uznaje się brak znaczących 
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zagrożeń powodziowych występujących w 
chwili obecnej bądź mogących 
prawdopodobnie wystąpić w przyszłości, lub 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby 
mogły zostać zaakceptowane;

zagrożeń powodziowych występujących w 
chwili obecnej bądź mogących 
prawdopodobnie wystąpić, przy 
uwzględnieniu przewidywalnego sposobu 
zagospodarowania gruntów oraz zmian 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Obecne, niejednoznaczne sformułowanie powyższego fragmentu nie zagwarantuje przyjęcia 
wspólnej unijnej strategii w zakresie wyboru dorzeczy, dla których należy opracować mapy 
zagrożenia powodziowego oraz plany zarządzania zagrożeniem powodziowym. Obszary, na 
których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów (np. nowe osady, zmiany ekstensywnej 
gospodarki rolnej na intensywną) oraz obszary, na których oczekuje się zmian w ilości i 
schemacie opadów związanych ze zmianami klimatycznymi, powinny podlegać bardziej 
szczegółowej ocenie, w celu zapewnienia odpowiednich informacji na potrzeby planowania.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 129
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 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby 
mogły zostać zaakceptowane;

a) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
co do których uznaje się brak znaczących 
zagrożeń powodziowych występujących w 
chwili obecnej bądź mogących 
prawdopodobnie wystąpić, przy 
uwzględnieniu przewidywalnego sposobu 
zagospodarowania gruntów oraz zmian 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Obecne, niejednoznaczne sformułowanie powyższego fragmentu nie zagwarantuje przyjęcia 
wspólnej unijnej strategii w zakresie wyboru dorzeczy, dla których należy opracować mapy 
zagrożenia powodziowego oraz plany zarządzania zagrożeniem powodziowym. Obszary, na 
których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów (np. nowe osady, zmiany ekstensywnej 
gospodarki rolnej na intensywną) oraz obszary, na których oczekuje się zmian w ilości i 
schemacie opadów związanych ze zmianami klimatycznymi, powinny podlegać bardziej 
szczegółowej ocenie, w celu zapewnienia odpowiednich informacji na potrzeby planowania.
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Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 130
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 
potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, 
środowiska lub działalności gospodarczej są 
uważane za wystarczająco niskie, aby mogły 
zostać zaakceptowane;

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

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 131
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe 
lub jego wystąpienie uważa się za 
prawdopodobne w przyszłości;

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe 
lub jego wystąpienie uważa się za 
prawdopodobne w przyszłości, przy 
uwzględnieniu przewidywalnego sposobu 
zagospodarowania gruntów oraz zmian 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Obszary, na których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów oraz obszary, na których  
oczekuje się zmian w ilości i schemacie opadów związanych ze zmianami klimatycznymi, 
powinny podlegać bardziej szczegółowej ocenie, w celu zapewnienia odpowiednich informacji 
na potrzeby planowania.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 132
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
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w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe 
lub jego wystąpienie uważa się za 
prawdopodobne w przyszłości;

w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje lub może wystąpić potencjalne 
zagrożenie powodziowe, przy 
uwzględnieniu przewidywalnego sposobu 
zagospodarowania gruntów oraz zmian 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Obecne, niejednoznaczne sformułowanie powyższego fragmentu nie zagwarantuje przyjęcia 
wspólnej unijnej strategii w zakresie wyboru dorzeczy, dla których należy opracować mapy 
zagrożenia powodziowego oraz plany zarządzania zagrożeniem powodziowym. Obszary, na 
których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów (np. nowe osady, zmiany ekstensywnej 
gospodarki rolnej na intensywną) oraz obszary, na których oczekuje się zmian w ilości i 
schemacie opadów związanych ze zmianami klimatycznymi, powinny podlegać bardziej 
szczegółowej ocenie, w celu zapewnienia odpowiednich informacji na potrzeby planowania.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 133
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje potencjalne zagrożenie powodziowe 
lub jego wystąpienie uważa się za 
prawdopodobne w przyszłości;

b) dorzecza, zlewnie lub wycinki wybrzeża, 
w odniesieniu do których stwierdzono, że 
istnieje lub może wystąpić potencjalne 
zagrożenie powodziowe, przy 
uwzględnieniu przewidywalnego sposobu 
zagospodarowania gruntów oraz zmian 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Obecne, niejednoznaczne sformułowanie powyższego fragmentu nie zagwarantuje przyjęcia 
wspólnej unijnej strategii w zakresie wyboru dorzeczy, dla których należy opracować mapy 
zagrożenia powodziowego oraz plany zarządzania zagrożeniem powodziowym. Obszary, na 
których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów (np. nowe osady, zmiany ekstensywnej 
gospodarki rolnej na intensywną) oraz obszary, na których oczekuje się zmian w ilości i 
schemacie opadów związanych ze zmianami klimatycznymi, powinny podlegać bardziej 
szczegółowej ocenie, w celu zapewnienia odpowiednich informacji na potrzeby planowania.
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Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 134
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

1a. W odpowiednich przypadkach, państwa 
członkowskie mogą uwzględnić wycinki 
wybrzeża w ramach oceny zlewni i 
dorzeczy.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak ma to miejsce w dyrektywie 2000/60/WE, państwom członkowskim należy 
zapewnić możliwość połączenia oceny zagrożeń powodziowych na obszarach nadbrzeżnych 
oraz w dorzeczach.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 135
Artykuł 5 ustęp 2

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 5 ust. 1. 

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 136
Artykuł 6 ustęp 1a (nowy)

1a. Na okres przypadający przed upływem 
tego terminu, w którym państwa 
członkowskie kończą swoje wstępne oceny, 
Komisja podaje do publicznej wiadomości 
środki prewencyjne oraz zachęca do 
wymiany doświadczeń dotyczących 
zapobiegania powodziom i zarządzania 
nimi w celu zapobieżenia, w możliwie 
najszerszym zakresie, dalszym 
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wystąpieniom i klęskom.

Or. es

Uzasadnienie

Mając na uwadze zróżnicowanie poszczególnych regionów UE oraz pilną potrzebę 
zapewnienia na bardziej narażonych obszarach instrumentów prewencji i zarządzania, 
Komisja powinna przyśpieszyć i zachęcać do wymiany dobrych praktyk, które niewątpliwie 
byłyby bardzo użyteczne do czasu kiedy wstępne plany zostaną ukończone. 

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 137
Artykuł 6 ustęp 2

2. W miarę potrzeby państwa członkowskie 
przeprowadzają przegląd i aktualizację 
oceny dokonanej na mocy ust. 1, najpóźniej 
w 2018 r., a następnie w okresach
sześcioletnich.

2. W miarę potrzeby państwa członkowskie 
przeprowadzają przegląd i aktualizację
oceny dokonanej na mocy ust. 1, najpóźniej 
w 2018 r., a następnie w okresach 
dziesięcioletnich.

Or. de

Uzasadnienie

Sporządzenie i ocena map zagrożeń i planów zarządzania wymaga dużych nakładów. 
Przegląd podjętych działań powinien więc kierować się okresami nawrotów powodzi wysoce 
prawdopodobnych, o czym mowa w art. 7 ust. 2. Również z punktu widzenia 
proporcjonalności zaleca się przedłużenie okresów przeglądu do dziesięciu lat.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 138
Artykuł 5 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Na potrzeby niniejszego artykułu państwa 
członkowskie zapewniają wymianę 
właściwych danych w obrębie wspólnych 
dorzeczy.

Or. en
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 139
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, wyznaczonego 
zgodnie z przepisami art.5 ust.1 lit. b) 
„mapy zagrożenia powodziowego”. Ponadto 
mapy zagrożenia powodziowego należy 
sporządzić dla obszarów 
charakteryzujących się szczególnym 
potencjałem szkód. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy przewidzieć gradację na mapach zagrożeń i ryzyk powodziowych, przy czym 
sporządzenie map zagrożeń należy ograniczyć do obszarów o szczególnie wysokim potencjale 
szkód.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 140
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, wyznaczonego 
zgodnie z przepisami art.5 ust.1 lit. b) 
„mapy zagrożenia powodziowego”. Ponadto 
mapy zagrożenia powodziowego należy 
sporządzić dla obszarów 
charakteryzujących się szczególnym 
potencjałem szkód.

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożony projekt dyrektywy narusza zasadę pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą przepisy 
UE powinny ograniczać się jedynie do dorzeczy międzynarodowych, wymagających 
uregulowania. Ochrona wybrzeży różni się zasadniczo od ochrony przed zalewaniem przez 
wody śródlądowe. W zakresie ochrony wybrzeży oszacowanie ryzyka odbywa się nie `poprzez 
powtarzające się co roku scenariusze powodziowe, ale przez określenie obliczeniowych 
stanów wody, uzgodnionych przez kraje nadbrzeżne i regularnie kontrolowanych. Stąd też 
dyrektywa nie znajduje zastosowania do ochrony wybrzeży. Odpowiednie sformułowania 
„zlewnie” i „wycinki wybrzeża” należy skreślić.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 141
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 w 
skali najbardziej przydatnej dla obszarów 
dorzeczy, zlewni i wycinków wybrzeża 
określonych w art. 5 ust. 1 lit. b), mapy 
powodzi i szacunkowe mapy szkód 
powodziowych, dalej zwane „mapami 
zagrożenia powodziowego”. 

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 5 ust. 1.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 142
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, które nie jest 
położone w całości na ich terytorium, mapy 
powodzi i szacunkowe mapy szkód 
powodziowych, dalej zwane „mapami 
zagrożenia powodziowego” oraz dla 
dorzeczy, zlewni i wycinków wybrzeża 
wyznaczonych zgodnie z przepisami art. 5 
ust. 1 lit. b).

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku dorzeczy położonych w całości na terytorium danego państwa członkowskiego 
zgodnie z zasadą pomocniczości państwo to dokonuje wstępnej oceny zagrożenia 
powodziowego we własnym zakresie.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 143
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). Już 
istniejące mapy zagrożenia powodziowego 
traktowane są jako „mapy zagrożenia 
powodziowego” w rozumieniu niniejszego 
artykułu i spełniają obowiązek 
sprawozdawczości, o którym mowa w art. 
17.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić istniejące mapy zagrożenia powodziowego, aby uniknąć dodatkowych 
nakładów na ich wykonanie zgodnie z dyrektywą.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 144
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) oraz 
wykorzystują mapy zagrożenia 
powodziowego do stopniowego 
wycofywania bezpośrednich lub pośrednich 
dotacji, które powodują zwiększenie ryzyka 
powodziowego. 

Or. en
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Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 145
Artykuł 7 ustęp 2

2. Mapy powodzi pokrywają obszary 
geograficzne, którym grozi zalanie w 
jednym z następujących scenariuszy:

2. Mapy powodzi pokrywają obszary 
geograficzne, którym grozi zalanie w 
jednym z następujących scenariuszy:

a) wysoce prawdopodobne powodzie 
(przewidywane okresowe nawroty co 10 
lat);

a) wysoce prawdopodobne powodzie;

a) średnio prawdopodobne powodzie 
(przewidywane okresowe nawroty co 100 
lat);

b) średnio prawdopodobne powodzie;

c) mało prawdopodobne powodzie (wypadki 
skrajne).

c) mało prawdopodobne powodzie (wypadki 
skrajne).

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

W odpowiednich przypadkach, dla każdego 
ze scenariuszy wymienionych w ustępie 
pierwszym, uwzględnione są, następujące 
elementy:

a) przewidywana głębokość wód; a) przewidywana głębokość wód;

b) prędkość przepływu, jeśli to stosowne, b) prędkość przepływu;
c) obszary, gdzie może wystąpić erozja 
nadbrzeży i nanoszenie osadów.

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

Or. en

Uzasadnienie

Decyzję odnośnie do tego, kiedy zachodzi wysokie, średnie lub niskie prawdopodobieństwo 
należy pozostawić państwom członkowskim. Przyjęła się już praktyka, że nawet na terytorium 
jednego państwa członkowskiego mogą być stosowane różne definicje tych stopni 
prawdopodobieństwa, ze względu na zróżnicowane zagrożenia związane z powodziami na 
poszczególnych obszarach.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 146
Artykuł 7 ustęp 2 akapit pierwszy litera a)

a) wysoce prawdopodobne powodzie
(przewidywane okresowe nawroty co 10 

skreślona
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lat);

Or. de

Uzasadnienie

Powodzie o okresowych nawrotach co 10 lat rzadko mają znaczenie dla oceny ryzyka.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 147
Artykuł 7 ustęp 2 akapit pierwszy litera a)

a) wysoce prawdopodobne powodzie 
(przewidywane okresowe nawroty co 10 
lat);

a) powodzie o przewidywanym okresie 
nawrotu co 10-30 lat.;

Or. de

Uzasadnienie

W większości państw członkowskich nie ma potrzeby ewidencjonowania powodzi o 
dziesięcioletnim okresie nawrotu, które w praktyce z reguły mają mniejsze znaczenie. 
Państwa członkowskie powinny zachować pewną swobodę co do wyboru okresu przeglądów 
czy też prawdopodobieństwa nawrotu przy tworzeniu mapy powodzi wysoce 
prawdopodobnych. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 148
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi, część wprowadzająca

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

Dla scenariusza wymienionego w ustępie 
pierwszym lit. b) uwzględnione są 
następujące elementy:

Or. de

Uzasadnienie

Dane takie jak przewidywana głębokość wód i prędkość przepływu mają znaczenie jedynie w 
przypadku tzw. powodzi stulecia. W przypadku zdarzeń ekstremalnych (powodzie tysiąclecia) 
takich danych praktycznie nie da się obliczyć w sposób wiarygodny, miałyby one charakter 
czysto spekulacyjny. 
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 149
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera aa) (nowa)

aa) długość trwania zjawiska 
katastroficznego, sytuacja synoptyczna 
(rozmieszczenie układów barycznych, 
przewidywane opady i ich natężenie);

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz map zagrożenia i planów zarządzania zagrożeniem powodziowym w każdej powodzi 
ważne są prognozy pogody ze względu na podejmowanie właściwych działań. Istotne jest 
gdzie, jak długo i z jaką intensywnością wystąpią opady deszczu, zwłaszcza ulewy, które są 
głównym powodem powodzi w Europie.

Informacja synoptyczna o nagłym ociepleniu pod koniec zimy na Niżu Europejskim powinna 
być dobrym sygnałem do rozpoczęcia działań przez państwa członkowskie tej części Europy w 
celu zminimalizowania skutków powodzi.
Prognozy o szybkim przemieszczaniu się frontów atmosferycznych są istotną informacją dla 
państw Unii Europejskiej, które mogą być narażone na działanie cyklonów i sztormów.
Pozwoli to zapobiec powodziom na wybrzeżu, zwłaszcza na nisko położonych obszarach (np.
Holandii).

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 150
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera c)

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

c) obszary, gdzie może wystąpić erozja 
tarasów nadzalewowych i stoków w 
dolinach rzecznych oraz nadbrzeży i 
akumulacja osadów.

Or. pl

Uzasadnienie

W poprzedniej wersji niszczenie przyporządkowane zostało jedynie do obszarów wybrzeży, 
natomiast większość powodzi w Europie związana jest z dolinami rzecznymi. W dolinach 
zostają niszczone podczas powodzi ich części – dna, tarasy nadzalewowe i stoki.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 151
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera c) 

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

c) obszary, gdzie może wystąpić erozja 
nadbrzeży i nanoszenie osadów, o ile jest to 
wskazane.

Or. de

Uzasadnienie

Przede wszystkim na terenach alpejskich wzdłuż każdej rzeki znajdują się liczne tereny, gdzie 
może nastąpić erozja nadbrzeży i nanoszenie osadów. Wykazywanie wszystkich tych terenów 
jest nieuzasadnione. Dokładna ewidencja potrzebna jest tam, gdzie tego rodzaju zjawiska 
stanowią zagrożenie.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 152
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi lit. c)

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

c) obszary, gdzie mogą wystąpić zmiany 
morfologiczne, takie jak erozja nadbrzeży 
lub nanoszenie osadów.

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany morfologiczne, które mogą mieć wpływ na zarządzanie zagrożeniem powodziowym, 
nie ograniczają się tylko do erozji i nanoszenia osadów (należą do nich np. osuwiska, 
zjawisko zapadania się gruntów, nagle pojawiające się nierówności powierzchni wskutek 
ruchów sejsmicznych itd.).

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 153
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera ca) (nowa)

ca) obszary mogące służyć jako powodziowe 
zbiorniki retencyjne lub obszary buforowe 
w przypadku powodzi. 
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Or. nl

Uzasadnienie

Obszary pełniące potencjalnie ważne funkcje jako powodziowe zbiorniki retencyjne lub 
obszary buforowe mogą zostać zabudowane, tracąc tym samym możliwość pełnienia tych 
funkcji. Obszary te powinny zostać umieszczone w planach zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, które mają zostać sporządzone zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 154
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera ca) (nowa)

ca) stromo opadające obszary, na których 
mogą wystąpić powodzie o dużej prędkości 
nurtu, przenoszące duże ilości osadów.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić także powodzie występujące w niektórych regionach śródziemnomorskich, 
powodowane głównie przez opady ulewnego deszczu, których skutki pogarszają dodatkowo 
strome zbocza. 

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 155
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera ca) (nowa)

ca) czynniki stanowiące potencjalne źródło 
powodzi, występujące lub mogące wystąpić 
na obszarze oznaczonym na mapie 
zagrożenia.

Or. es

Uzasadnienie

W celu oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim niezbędne jest określenie i 
przeanalizowanie czynników sprawczych, uwzględniając wszelkie ich skutki. Oprócz 
wymienienia ich w planach zarządzania, należy je oznaczyć na mapach zagrożenia.
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 156
Artykuł 7 ustęp 2 akapit piąty litera ca) (nowa)

ca) obszary zalewowe oraz inne naturalne 
obszary, które obecnie lub w przyszłości 
mogą służyć jako obszary ochrony 
retencyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli niezabudowane obszary, które mogą być zalewane w sposób naturalny (np. obszary 
zalewowe) oraz pełnić ważną funkcję retencyjną, nie zostaną uwzględnione na mapach 
zagrożenia powodziowego i planach zarządzania tym zagrożeniem, mogą zostać przeznaczone 
do zabudowania. W ten sposób przestałyby one pełnić istotną funkcję zmniejszania zagrożenia 
powodziowego lub ich potencjał w tym zakresie uległby ograniczeniu zaś nowe obiekty 
wzniesione na tych obszarach byłyby zagrożone. Dlatego należy dopilnować, by obszary te 
zostały objęte obowiązkiem „niepogarszania sytuacji”, zapobiegając w ten sposób 
zwiększeniu zagrożenia. Niezbędne jest zatem włączenie/uwzględnienie tych obszarów i 
pełnionych przez nie funkcji na właściwych mapach zagrożenia powodziowego i w planach 
zarządzania tym zagrożeniem, które mają zostać sporządzone zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 157
Artykuł 7 ustęp 2 akapit piąty litera ca) (nowa)

ca) obszary zalewowe oraz inne naturalne 
obszary, które obecnie lub w przyszłości 
mogą służyć jako obszary ochrony 
retencyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Obszary zalewowe pełnią ważną funkcję retencyjną, ale mogą zostać przeznaczone do 
zabudowania, jeżeli nie zostaną uwzględnione na mapach zagrożenia powodziowego. Należy 
zapewnić, by w przypadku tych obszarów obowiązywała zasada „niepogarszania sytuacji”, 
aby zapobiec zwiększeniu zagrożenia. Dlatego należy zaznaczyć te obszary na właściwych 
mapach i we właściwych planach.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 158
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera ca) (nowa)

ca) obszary zalewowe oraz inne naturalne 
obszary, które obecnie lub w przyszłości 
mogą służyć jako obszary ochrony 
retencyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli niezabudowane obszary, które mogą być zalewane w sposób naturalny (np. obszary 
zalewowe) oraz pełnić ważną funkcję retencyjną, nie zostaną uwzględnione na mapach 
zagrożenia powodziowego i planach zarządzania tym zagrożeniem, mogą zostać przeznaczone 
do zabudowania. W ten sposób przestałyby one pełnić istotną funkcję zmniejszania zagrożenia 
powodziowego lub ich potencjał w tym zakresie uległby ograniczeniu zaś nowe obiekty 
wzniesione na tych obszarach byłyby zagrożone. Dlatego należy dopilnować, by obszary te 
zostały objęte obowiązkiem „niepogarszania sytuacji”, zapobiegając w ten sposób 
zwiększeniu zagrożenia. Niezbędne jest zatem włączenie/uwzględnienie tych obszarów i 
pełnionych przez nie funkcji na właściwych mapach zagrożenia powodziowego i w planach 
zarządzania tym zagrożeniem, które mają zostać sporządzone zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 159
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera cb) (nowa)

cb) określenie dostępnych zasobów na 
potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom 
odpowiadającym trzem scenariuszom 
określonym w akapicie pierwszym lit. a), b) 
i c). 

Or. es

Uzasadnienie

Dostępne zasoby (oddziały ochrony ludności, jednostki medyczne pełniące służbę na danym 
obszarze itp.) w celu przeciwdziałania powodziom odpowiadającym poszczególnym 
poziomom zagrożenia powinny zostać przedstawione nie tylko w planach zarządzania 
zagrożeniem, lecz także na mapach zagrożenia powodziowego.
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Poprawkę złożyli Thomas Ulmer i Anja Weisgerber 

Poprawka 160
Artykuł 7 ustęp 3 

3. Szacunkowe mapy szkód powodziowych
wykazują potencjalne szkody związane z
powodzią w zależności od wymienionych w 
ust. 2 scenariuszy, wyrażone w formie:

3. Mapy zagrożeń powodziowych wykazują 
potencjalne zagrożenia związane z
powodzią w zależności od wymienionych w 
ust. 2 lit. b) i c) scenariuszy, z 
uwzględnieniem:

a) liczby mieszkańców potencjalnie 
dotkniętych powodzią;

a) liczby mieszkańców potencjalnie 
dotkniętych powodzią:

b) potencjalne szkody gospodarcze na 
danym obszarze;

b) potencjalnych szkód gospodarczych na 
danym obszarze;

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego.

Or. de

Uzasadnienie

Nakłady na sporządzenie map zagrożenia powodziowego dla trzech różnych scenariuszy i z 
uwzględnieniem wszystkich wymienionych w ust. 2 i 3 elementów są bardzo wysokie i zbędne 
w przypadku terenów o niewielkim potencjale szkód. Określenie potencjalnych szkód w 
środowisku naturalnym wymaga kompleksowych modeli i metod obliczeniowych, których 
zastosowanie w odniesieniu do całego obszaru pociągałaby za sobą ogromne nakłady 
finansowe, nieproporcjonalne do pozyskanej wiedzy. 

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 161
Artykuł 7 ustęp 3

3. Szacunkowe mapy szkód powodziowych 
wykazują potencjalne szkody związane z 
powodzią w zależności od wymienionych w 
ust. 2 scenariuszy, wyrażone w formie:

3. Szacunkowe mapy szkód powodziowych 
wykazują potencjalne negatywne skutki
związane z powodzią w zależności od 
wymienionych w ust. 2 scenariuszy, 
wyrażone w formie:

a) liczby mieszkańców potencjalnie 
dotkniętych powodzią;

a) liczby mieszkańców potencjalnie 
dotkniętych powodzią;

b) potencjalne szkody gospodarcze na 
danym obszarze;

b) potencjalne szkody gospodarcze na 
danym obszarze;

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego.

c) instalacji technicznych, o których mowa 
w załączniku I do dyrektywy Rady 
96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
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zanieczyszczeniom i ich kontroli1, oraz 
podlegających dyrektywie Rady 96/82/WE z 
dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami 
niebezpiecznymi2, które mogą spowodować 
incydentalne zanieczyszczenia w przypadku 
powodzi i obszarów chronionych 
określonych w art. 6 dyrektywy 
2000/60/WE.
___________
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 
166/2006 (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1).
2 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, str. 13. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą (WE) nr 2003/105 (Dz.U. L 
345 z 31.12.2003, str. 97).

Or. en

Uzasadnienie

Na mapach powodziowych należy zamieścić obiekty, które w przypadku powodzi mogą 
spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Instrumentami pozwalającymi na 
ustalenie obiektów stwarzających potencjalne zagrożenie są klasyfikacje zawarte w ww. 
dyrektywie Seveso II oraz dyrektywie IPPC. Na mapach zagrożenia powodziowego powinny 
również znaleźć się obszary chronione określone w ramowej dyrektywie wodnej.

Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 162
Artykuł 7 ustęp 3 litera b)

b) potencjalne szkody gospodarcze na 
danym obszarze;

b) potencjalne szkody dla działalności 
gospodarczej na danym obszarze;

Or. pt

Uzasadnienie

Zadanie obliczenia strat gospodarczych może okazać się zbyt wymagające. Zniesienie tego 
obowiązku ułatwiłoby opracowanie „map zagrożenia powodziowego”. Wystarczyć powinien 
opis rodzajów działalności gospodarczej, na które powódź może negatywnie oddziaływać.
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Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 163
Artykuł 7 ustęp 3 litera b)

b) potencjalne szkody gospodarcze na 
danym obszarze;

b) potencjalne szkody gospodarcze na 
danym obszarze, z podziałem na sektory 
działalności;

Or. es

Uzasadnienie

W zależności od tego, czy stopień prawdopodobieństwa odpowiada scenariuszowi w lit. a), b) 
lub c), z oczywistych względów zróżnicowany będzie wpływ powodzi na rolnictwo, zakłady 
przemysłowe oraz infrastrukturę usługową (przesył energii elektrycznej, kanały 
komunikacyjne, usługi telefoniczne). Za użyteczne należy uznać rozwiązanie, zgodnie z którym 
od początku oznaczanie potencjalnych szkód gospodarczych na mapach zagrożenia 
odbywałoby się z podziałem na sektory funkcjonujące na zagrożonym obszarze.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 164
Artykuł 7 ustęp 3 litera b) i c)

b) potencjalne szkody gospodarcze na 
danym obszarze;

b) potencjalnie dotknięta działalność 
gospodarcza na danym obszarze;

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego.

c) potencjalne negatywne skutki dla 
środowiska naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo trudne, a wręcz niemożliwe jest wyrażenie skutków powodzi za pomocą danych 
finansowych. Dlatego należy unikać słowa „szkody”.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 165
Artykuł 7 ustęp 3 litera c)

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego.

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego oraz zagrożenia dla zdrowia 
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ludzkiego.

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli na danym obszarze znajdują się zakłady, których zalanie może wywołać szczególne 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, takie jak zanieczyszczenie wody, związane z tym 
zagrożenie powinno zostać od początku zaznaczone na mapie.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 166
Artykuł 7 ustęp 3 litera c)

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Określenie potencjalnych szkód w środowisku naturalnym wymaga kompleksowych modeli i 
metod obliczeniowych, których zastosowanie w odniesieniu do całego obszaru pociągałaby za 
sobą ogromne nakłady finansowe, nieproporcjonalne do pozyskanej wiedzy.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 167
Artykuł 7 ustęp 3 litera c)

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego.

c) potencjalne szkody dla środowiska 
naturalnego, włączając obszary chronione
wymienione w art. 6 dyrektywy 
2000/60/WE, z uwzględnieniem położenia 
pojedynczych lub obszarowych źródeł 
zanieczyszczenia oraz stwarzanego przez 
nie zagrożenia dla ekosystemów wodnych 
lub lądowych w przypadku powodzi.

Or. en
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 168
Artykuł 7 ustęp 3 litera ca) (nowa)

ca) ustalenie obszarów niebezpiecznych, na 
których mogą wystąpić powodzie związane z 
przenoszeniem wód o dużej gęstości lub 
zawierających skoncentrowany materiał 
ziemny.

Or. en

Uzasadnienie

Absolutnie konieczne jest ustalenie miejsca występowania powodzi związanych z 
przenoszeniem wód o dużej gęstości lub zawierających skoncentrowany materiał ziemny. 
Tego rodzaju powodzie stwarzają bardzo poważne zagrożenie dla ludzi i dobytku, dlatego 
muszą być analizowane nie tylko z perspektywy hydrauliki, lecz także geomorfologii.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 169
Artykuł 7 ustęp 3a (nowy)

3a. Państwa członkowskie określają 
konkretne miejsca, w których występuje 
podwyższone zagrożenie powodziowe. 
Informacje te muszą być brane pod uwagę 
przy planowaniu zagospodarowania terenu.

Or. es

Uzasadnienie

W każdym przypadku istnieją miejsca szczególne, narażone na większe ryzyko. Informacje na 
ten temat powinny zostać wykorzystane dla lepszego planowania zagospodarowania terenu 
do celów działalności rolniczej, przemysłowej, rozwoju urbanizacyjnego oraz infrastruktury.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 170
Artykuł 7 ustęp 3a (nowy)

3a. W zależności od szczególnych 
właściwości ich regionów państwa 
członkowskie mogą, jeżeli uznają to za 
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potrzebne, dołączać specjalne przepisy do 
swoich map zagrożenia.

Or. es

Uzasadnienie

Dyrektywa określa niektóre podstawowe zasady, których należy przestrzegać. Jednak 
niezwykle użyteczna może okazać się możliwość ustanawiania przez poszczególne państwa 
członkowskie specjalnych przepisów dla obszarów o szczególnych właściwościach.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 171
Artykuł 8 ustęp 2

2. Mapy zagrożeń powodziowych są 
poddane przeglądowi i, w razie potrzeby, 
zaktualizowane najpóźniej do dnia 22 
grudnia 2019 r., a następnie w okresach
sześcioletnich.

2. Mapy zagrożeń powodziowych są 
poddane przeglądowi i, w razie potrzeby, 
zaktualizowane najpóźniej do dnia 22 
grudnia 2019 r., a następnie w okresach
dziesięcioletnich.

Or. de

Uzasadnienie

Sporządzenie i ocena map zagrożeń i planów zarządzania wymaga dużych nakładów. 
Przegląd podjętych działań powinien więc koncentrować się na okresach nawrotów powodzi 
wysoce prawdopodobnych, o których mowa w art. 7 ust. 2. Również z punktu widzenia 
proporcjonalności zaleca się wydłużenie okresów przeglądu.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 172
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 ustanawiają, na 
poziomie obszaru dorzecza, plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym dla 
dorzeczy, zlewni i wycinków wybrzeża lub 
ich części wyznaczonych zgodnie z 
przepisami art. 5 ust. 2 lit. b), zgodnie z 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. W 
odpowiednich przypadkach w planach 
zlewni i dorzeczy mogą zostać 
uwzględnione wycinki wybrzeża lub też, 
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jeżeli nie są one powiązane z obszarem 
dorzecza, mogą być przedmiotem osobnych 
planów.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja powiązanych planów inwestycyjnych i polityk planowania przestrzennego nie 
powinna być przedmiotem unijnego prawa. Przypuszczalnie, gdyby realizację tych planów i 
programów poddać unijnemu prawodawstwu, państwa opracowywałyby bardzo mało ambitne 
plany, obawiając się wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, na wypadek gdyby nie powiodła się realizacja bardziej ambitnego planu. 

Zamiast tego, bardziej efektywne wydaje się skoncentrowanie wysiłków na kwestii 
zapewnienia przejrzystości w procesie realizacji. W związku z tym plany powinny:

1. określać cele zarządzania zagrożeniem powodziowym;
2. zawierać wykaz środków;
3. określić metody monitorowania postępów.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 173
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 wyznaczonych zgodnie z 
przepisami art. 5 ust. 2 lit. b), zgodnie z ust. 
2 i 3 niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożony projekt dyrektywy narusza zasadę pomocniczości. Zgodnie z ta zasadą przepisy 
UE powinny ograniczać się jedynie do dorzeczy międzynarodowych, wymagających 
uregulowania. Ochrona wybrzeży różni się zasadniczo od ochrony przed zalewaniem przez 
wody śródlądowe. W zakresie ochrony wybrzeży oszacowanie ryzyka odbywa się nie `poprzez 
powtarzające się co roku scenariusze powodziowe, ale przez określenie obliczeniowych 
stanów wody, uzgodnionych przez kraje nadbrzeżne i regularnie kontrolowanych. Stąd też 
dyrektywa nie znajduje zastosowania do ochrony wybrzeży. Odpowiednie sformułowania 
„zlewnie” i „wycinki wybrzeża” należy skreślić.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 174
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, które nie jest 
położone w całości na ich terytorium, plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
oraz dla dorzeczy zlewni i wycinków 
wybrzeża wyznaczonych zgodnie z 
przepisami art. 5 ust. 2 lit. b), zgodnie z ust. 
2 i 3 niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku dorzeczy położonych w całości na terytorium danego państwa członkowskiego 
zgodnie z zasadą pomocniczości państwo to dokonuje wstępnej oceny zagrożenia 
powodziowego we własnym zakresie.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 175
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. 2 lit. b), zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu. Już istniejące plany zarządzania 
powodziowego traktowane są jako plany w 
rozumieniu niniejszego artykułu i spełniają 
obowiązek sprawozdawczości w rozumieniu 
art. 17.

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dodatkowych nakładów na sporządzanie planów zarządzania 
powodziowego należy uwzględnić plany już istniejące.
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Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 176
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 przyjmują, 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 zgodnie z celami 
ustanowionymi w art. 1-4 dyrektywy 
2000/60/WE..

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 177
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 oraz 
obszarów miejskich wyznaczonych zgodnie 
z przepisami art. 5 ust. 2 lit. b), zgodnie z 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

Or. pl

Uzasadnienie

W punkcie 8 uzasadnienia wyróżniono powodzie na terenach miejskich, dlatego 
konsekwentnie w niniejszej dyrektywie należy brać pod uwagę również i te obszary.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 178
Artykuł 9 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ochronę na odpowiednim poziomie dla 
każdego dorzecza, zlewni lub wycinka 
wybrzeża, skupiając uwagę na ograniczeniu 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ochronę na odpowiednim poziomie dla 
każdego dorzecza, zlewni, obszaru 
miejskiego lub wycinka wybrzeża, skupiając 
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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.

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.

Or. pl

Uzasadnienie

W punkcie 8 uzasadnienia wyróżniono powodzie na terenach miejskich, dlatego 
konsekwentnie w niniejszej dyrektywie należy brać pod uwagę również i te obszary.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 179
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 
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. 
Metody wykorzystania obszarów 
zalewowych przez człowieka powinny być 
dostosowane do znanych zagrożeń 
powodziowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Powodzie należą do zjawisk naturalnych i stwarzają zagrożenie wyłącznie dla działalności 
ludzkiej na obszarach zalewowych. Dlatego w ramach minimalizacji skutków powodzi należy 
również dostosować tę ludzką działalność do istniejących zagrożeń powodziowych.
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Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 180
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, w ścisłym 
powiązaniu z władzami regionalnymi i 
lokalnymi zapewniają zapobieganie 
zagrożeniom i 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.

Or. en

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 181
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 cele 
zarządzania zagrożeniem powodziowym dla 
każdego dorzecza, zlewni lub wycinka 
wybrzeża albo ich części, przy 
uwzględnieniu tak istotnych aspektów, jak: 
gospodarowanie zasobami wodnymi i 
gruntami, zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję do poprawki dotyczącej art. 1 tych samych autorów. 
Wyrażenie „skupiając…działalności gospodarczej” należy skreślić, ponieważ stanowi ono 
powielenie definicji zagrożenia powodziowego zawartej w art. 2.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 182
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 
ochronę na odpowiednim poziomie dla 
każdego dorzecza, 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.

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożony projekt dyrektywy narusza zasadę pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą przepisy 
UE powinny ograniczać się  jedynie do dorzeczy międzynarodowych, wymagających 
uregulowania. Ochrona wybrzeży różni się zasadniczo od ochrony przed zalewaniem przez 
wody śródlądowe. W zakresie ochrony wybrzeży oszacowanie ryzyka odbywa się nie `poprzez 
powtarzające się co roku scenariusze powodziowe, ale przez określenie obliczeniowych 
stanów wody, uzgodnionych przez kraje nadbrzeżne i regularnie kontrolowanych. Stąd też 
dyrektywa nie znajduje zastosowania do ochrony wybrzeży. Odpowiednie sformułowania 
„zlewnie” i „wycinki wybrzeża” należy skreślić.

Poprawka, którą zaproponowała María Sornosa Martínez

Poprawka 183
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 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ochronę na odpowiednim poziomie dla 
każdego dorzecza, zlewni lub wycinka 
wybrzeża, skupiając uwagę na ograniczeniu 
potencjalnych skutków powodzi dla 
zdrowia, środowiska i działalności 
gospodarczej, najlepiej przy wykorzystaniu 
inicjatyw pozastrukturalnych, a w razie 
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istotnych aspektów, jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody.

potrzeby przy ograniczeniu 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. 
W działaniach tych należy uwzględnić tak 
istotne aspekty jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody.

Or. en

Uzasadnienie

Powodzie stanowią naturalne zjawisko w funkcjonowaniu rzeki, odgrywające istotną rolę. 
Dlatego niezbędne jest wspomnienie o znaczeniu realizacji przede wszystkim działań 
pozastrukturalnych. Oznacza to, że zakres objęty mapami zagrożenia powodziowego może 
zostać ograniczony dzięki zmniejszeniu stopnia narażenia. Jedynie w przypadku gdy działania 
te okażą się niedostateczne, należy podjąć działania strukturalne w przypadku 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 184
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, w 
ścisłym powiązaniu z władzami 
regionalnymi i lokalnymi, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu możliwie najszerszego udziału władz lokalnych, które na ogół są 
lepiej zorientowane w kwestii potrzeb w dziedzinie zarządzania danym basenem wodnym.
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Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 185
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 
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, majątku i działalności 
gospodarczej, przy uwzględnieniu tak 
istotnych aspektów, jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona majątku należy do podstawowych elementów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, dlatego powinna zostać wymieniona w powyższym ustępie.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 186
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 i ochrona przyrody.

Or. fr
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Uzasadnienie

Termin „ochrona” jest zbyt wąski, natomiast termin „zarządzanie zagrożeniem 
powodziowym” odnosi się zarazem do zapobiegania, ochrony i gotowości, jak zostało to ujęte 
w art. 9 ust. 3.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 187
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 
ochronę na odpowiednim poziomie dla 
każdego dorzecza, zlewni lub wycinka 
wybrzeża, skupiając uwagę na 
szacunkowych szkodach dla zdrowia, 
środowiska i działalności gospodarczej oraz 
w miarę możliwości na 
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. 
Środki, o których mowa, muszą być
realizowane przy uwzględnieniu tak 
istotnych aspektów, jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody.

Or. es

Uzasadnienie

Niekiedy nie ma możliwości ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. 
Bardziej realistycznym zadaniem dla państw członkowskich jest skoncentrowanie działań na 
ograniczeniu szkód powodowanych przez powodzie.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi i Péter Olajos

Poprawka 188
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 

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 
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gospodarczej, przy uwzględnieniu tak 
istotnych aspektów, jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody.

gospodarczej, przy uwzględnieniu tak 
istotnych aspektów, jak: gospodarowanie 
zasobami wodnymi i gruntami, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów i ochrona przyrody, 
jak również koszty i korzyści. W przypadku 
wspólnych dorzeczy, zlewni lub wycinków 
wybrzeża państwa członkowskie 
współpracują przy realizacji powyższych 
zobowiązań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zagwarantowaniu, by w przypadku wspólnych dorzeczy państwa 
członkowskie miały obowiązek koordynowania działań związanych z ustaleniem poziomu 
ochrony. Ma to szczególne znaczenie dla zabezpieczenia interesów państw położonych w 
dolnym biegu rzeki. Ponadto zakres uwarunkowań branych pod uwagę przy realizacji 
powyższych zadań powinien zostać poszerzony o kwestie kosztów i korzyści związanych z 
takimi środkami.

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 189
Artykuł 9 ustęp 2a (nowy)

2a. W szczególności uwzględniając fakt, że 
planowanie urbanistyczne należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz ich 
regionalnych i lokalnych szczebli rządu, 
władze krajowe powinny ustanowić w 
swoich planach instrumenty prewencyjne 
lub korekcyjne służące zapewnieniu 
odpowiedniego zarządzania 
urbanistycznego oraz planowania 
przestrzennego na zagrożonych obszarach, 
dążąc do realizacji konkretnych celów 
związanych m.in. z integracją 
środowiskową rzek w ośrodkach miejskich, 
realizacją programów na rzecz odbudowy 
zasobów wodnych i leśnych, ochrony koryt 
rzecznych oraz podnoszenia świadomości 
publicznej.

Or. es
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Uzasadnienie

Mając na uwadze liczne przypadki powodzi w ośrodkach miejskich należy dodać poniższy 
ustęp.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 190
Artykuł 9 ustęp 3

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu ochrony 
ustanowionego zgodnie z ust. 2. 

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu zapobiegania 
zagrożeniu i ochrony ustanowionego 
zgodnie z ust. 2 oraz harmonogram ich 
wdrożenia.

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość, 
włączając prognozowanie powodzi oraz 
systemy wczesnego ostrzegania i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

Plany obejmują ocenę wydajności 
ekologicznej oraz gospodarczej 
technicznych środków ochrony 
przeciwpowodziowej, jak również 
naturalnego potencjału retencyjnego 
istniejących lub przeznaczonych do 
odtworzenia obszarów zalewowych. Plany 
wspierają odpowiednie zagospodarowanie 
gruntów oraz praktyki rolnicze i leśne na 
całym obszarze dorzecza.
Działania w zakresie zarządzania 
zagrożeniem powodziowym mogą 
obejmować środki służące odzyskaniu 
poniesionych kosztów, tak aby podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą w 
rejonach zagrożonych powodzią pokrywały 
koszty ochrony przeciwpowodziowej i służb 
ratowniczych, jak również koszty 
środowiskowe i poczynione nakłady oraz 
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mogą obejmować nałożenie na ludność 
mieszkającą na obszarach zagrożonych 
powodzią obowiązku podjęcia, wszelkich 
dostępnych środków ostrożności mających 
na celu zmniejszenie szkód. 

Or. en

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 191
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu ochrony 
ustanowionego zgodnie z ust. 2. 

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym realizowane są na podstawie 
zintegrowanej strategii, uwzględniającej 
inne potencjalnie użyteczne instrumenty, 
prawodawstwo lub programy. Uwzględniają
one środki służące osiągnięciu poziomu 
ochrony ustanowionego zgodnie z ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Cała dyrektywa, a w szczególności przepisy dotyczące realizacji planów zarządzania, 
powinny zostać oparte na zintegrowanym zarządzaniu zagrożeniem służącym koordynacji 
celów, metod i technik stanowiących podstawę różnych instrumentów wspólnotowych i 
krajowych. Jedną z metod realizacji tego celu byłoby wykorzystanie danych zgromadzonych w 
systemie INSPIRE lub przez GEO (grupę satelitarnej obserwacji Ziemi).

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 192
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu ochrony 
ustanowionego zgodnie z ust. 2. 

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki 
polegające na wykorzystaniu zjawisk 
naturalnych, takie jak utrzymywanie lub 
przywracanie obszarów zalewowych w celu 
zapewnienia w każdym możliwym 
przypadku możliwości odpływu wód 
rzecznych i wspieranie właściwego 
zagospodarowania gruntów oraz 
właściwych praktyk rolnych i leśnych w 
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całym dorzeczu.

Or. en

Uzasadnienie

Niezabudowane obszary, które mogą być zalewane w sposób naturalny (np. obszary 
zalewowe) pełnią ważną funkcję retencyjną i powinny zostać uwzględnione na mapach 
zagrożenia powodziowego.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 193
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu ochrony
ustanowionego zgodnie z ust. 2. 

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu celów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym ustanowionych zgodnie z 
ust. 2 oraz metod i sposobów, za 
pośrednictwem których realizacja tych 
środków będzie monitorowana. 

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 9 ust. 1 tych samych autorów.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 194
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu ochrony
ustanowionego zgodnie z ust. 2. 

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu celów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym ustanowionych zgodnie z 
ust. 2 oraz metod i sposobów, za 
pośrednictwem których monitorowane będą 
postępy w realizacji tych środków. 
Instrumenty zarządzania zagrożeniem 
powodziowym muszą być zasadniczo 
opłacalne i ograniczone do tych 
instrumentów, których koszty są społecznie 
dopuszczalne.
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Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy wprowadzić zasadę opłacalności oraz społecznie dopuszczalnych 
kosztów. Zasady te są ewidentne dla wszystkich państw członkowskich, kiedy podejmują one 
problemy związane z krajowymi zagrożeniami powodziowymi, nie zawsze jednak znajdują 
zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów związanych z zagrożeniami o charakterze 
transgranicznym. Pierwszą z tych zasad – zasadę opłacalności – zawarto także w dyrektywie 
2000/60/WE. Obie zasady stanowią łącznie podstawę do wykorzystania i opracowania analiz 
społecznych kosztów i korzyści. Wprowadzenie ich w formie zasad, a nie zobowiązań 
zapewnia możliwość stosowania odstępstw w uzasadnionych przypadkach lub w odniesieniu 
do środków o znikomym znaczeniu.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 195
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki służące 
osiągnięciu poziomu ochrony 
ustanowionego zgodnie z ust. 2.

3. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają środki

a) polegające na wykorzystaniu zjawisk 
naturalnych, takie jak utrzymywanie lub 
przywracanie obszarów zalewowych w celu 
zapewnienia w każdym przypadku 
możliwości odpływu wód rzecznych i 
wspierania właściwego zagospodarowania 
gruntów oraz właściwych praktyk rolnych i 
leśnych na całym obszarze dorzecza; 
b) zapewniają rentowne ekologiczne i 
finansowe zarządzanie zagrożeniami 
powodziowymi przy uwzględnieniu zwrotu 
kosztów usług zarządzania powodziowego, 
w tym kosztów środowiskowych, przez ich 
odbiorców;
c) przyczyniające się do zarządzania 
zagrożeniem powodziowym w górnym i 
dolnym biegu rzeki lub przynajmniej 
niewpływające na zagrożenie powodziowe, 
tak aby rejony w dolnym i górnym biegu 
rzeki nie ponosiły nieproporcjonalnych 
kosztów w celu osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu zapobiegania ryzyku i właściwej 
ochrony;
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d) uwzględniające skuteczność istniejącej 
infrastruktury przeciwpowodziowej 
stworzonej przez człowieka, w tym jej 
skuteczności gospodarczej i ekologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

a) Uzasadnienie

a) Jeżeli niezabudowane obszary, które mogą być zalewane w sposób naturalny (np. obszary 
zalewowe) oraz pełnić ważną funkcję retencyjną, nie zostaną uwzględnione na mapach 
zagrożenia powodziowego i planach zarządzania tym zagrożeniem, mogą zostać przeznaczone 
do zabudowania. W ten sposób przestałyby one pełnić istotną funkcję zmniejszania zagrożenia 
powodziowego lub ich potencjał w tym zakresie uległby ograniczeniu zaś nowe obiekty 
wzniesione na tych obszarach byłyby zagrożone. Dlatego należy dopilnować, by obszary te 
zostały objęte obowiązkiem „niepogarszania sytuacji”, zapobiegając w ten sposób 
zwiększeniu zagrożenia. Niezbędne jest zatem włączenie/uwzględnienie tych obszarów i 
pełnionych przez nie funkcji na właściwych mapach zagrożenia powodziowego i w planach 
zarządzania tym zagrożeniem, które mają zostać sporządzone zgodnie z niniejszą dyrektywą.

b) - c) Środki zarządzania zagrożeniem powodziowym pełnią funkcje istotne dla obywateli i 
przedsiębiorstw, a ich koszty powinny zostać odzyskane w celu uzyskania długofalowych 
korzyści społecznych. Prowadzenie nowej działalności ludzkiej na obszarach zalewanych 
musi być związane z ponoszeniem kosztów tych środków oraz kosztów środowiskowych i 
poniesionych nakładów związanych z ich oddziaływaniem na tereny w górze i w dole rzeki. 
Decyzje w sprawie kwoty kosztów do odzyskania oraz podmiotów zobowiązanych do ich 
zwrotu mają być podejmowane na szczeblu krajowym, należy jednak zadbać o ich 
przejrzystość.

d) Tradycyjne strategie zarządzania zagrożeniem powodziowym, oparte przeważnie na 
obiektach inżynieryjnych, nie zdołały zapewnić długofalowego bezpieczeństwa, jakiego od 
nich oczekiwano oraz miały negatywny wpływ na stan środowiska wodnego. Warunkiem 
odpowiedniego zarządzania zagrożeniem powodziowym jest przeprowadzenie kompleksowej 
oceny ich skuteczności. 

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 196
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość, działania 
kryzysowe i pokryzysowe i uwzględniając 
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dorzecza bądź zlewni. charakterystykę danego dorzecza bądź 
zlewni.

Or. en

Uzasadnienie

Plan zarządzania zagrożeniem powodziowym powinien obejmować także środki w zakresie 
działań kryzysowych (=wdrożenie odpowiednich planów działań kryzysowych oraz 
skoordynowane działania ochrony ludności w przypadku powodzi) oraz działania służące 
przywróceniu poprzedniego stanu (=pomoc w jak najszybszym przywróceniu normalnych 
warunków, łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych dla ludności, majątku i 
środowiska naturalnego).

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 197
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni. Plany zarządzania 
zagrożeniem powodziowym obejmują 
również ocenę działań ratunkowych i 
pokryzysowych.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż plany zarządzania zagrożeniem koncentrują się na kwestiach zapobiegania, ochrony 
i gotowości, szczegółowa ocena operacji ratunkowych i pokryzysowych może przyczynić się 
do bardziej powszechnego uświadomienia kosztów związanych z brakiem stosowania środków 
zapobiegawczych.

Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 198
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
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powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość, 
minimalizację oraz ratownictwo i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy już na samym początku ustanowić środki na rzecz minimalizacji i ratownictwa w celu 
zapewnienia udanej realizacji planu po wystąpieniu powodzi.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 199
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość, działania 
kryzysowe i pokryzysowe i uwzględniając 
charakterystykę danego dorzecza bądź 
zlewni.

Or. en

Uzasadnienie

Plan zarządzania zagrożeniem powodziowym powinien obejmować także środki w zakresie 
działań kryzysowych (=wdrożenie odpowiednich planów działań kryzysowych oraz 
skoordynowane działania ochrony ludności w przypadku powodzi) oraz działania służące 
przywróceniu poprzedniego stanu (=pomoc w jak najszybszym przywróceniu normalnych 
warunków, łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych dla ludności, majątku i 
środowiska naturalnego). Niemożliwe jest stworzenie całkowicie niezawodnego sytemu 
obrony przeciwpowodziowej, zwłaszcza ze względu na nieprzewidywalne skutki zmian 
klimatycznych. Zasadnicze znaczenie ma przygotowanie się do sytuacji, w której system ten 
zawiedzie, dlatego działania kryzysowe i pokryzysowe muszą stanowić element planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 200
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi
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Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość oraz 
działania mające wpływ na minimalizację 
skutków żywiołu i uwzględniając 
charakterystykę danego dorzecza bądź 
zlewni.

Or. pl

Uzasadnienie

Minimalizacja skutków każdej klęski żywiołowej, w tym powodzi jest wpisana w dokument UE 
- „Instrumentu szybkiego reagowania i gotowości na katastrofy”(COM(2005) - C6-
0181/2005 –2005/0052(CNS)). Jest to ważne z punktu widzenia ograniczenia strat i powrotu 
środowiska, gospodarki i infrastruktury do stanu sprzed powodzi.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 201
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość i 
uwzględniając charakterystykę danego 
dorzecza bądź zlewni.

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje wszystkie etapy 
cyklu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, szczególny nacisk kładąc na 
zapobieganie, ochronę i gotowość, działania 
kryzysowe i pokryzysowe i uwzględniając 
charakterystykę danego dorzecza bądź 
zlewni.

Or. en

Uzasadnienie

Plan zarządzania zagrożeniem powodziowym powinien obejmować także środki w zakresie 
działań kryzysowych (=wdrożenie odpowiednich planów działań kryzysowych oraz 
skoordynowane działania ochrony ludności w przypadku powodzi) oraz działania służące 
przywróceniu poprzedniego stanu (=pomoc w jak najszybszym przywróceniu normalnych 
warunków, łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych dla ludności, majątku i 
środowiska naturalnego). Niemożliwe jest stworzenie całkowicie niezawodnego sytemu 
obrony przeciwpowodziowej, zwłaszcza ze względu na nieprzewidywalne skutki zmian 
klimatycznych. Zasadnicze znaczenie ma przygotowanie się do sytuacji, w której system ten 
zawiedzie, dlatego działania kryzysowe i pokryzysowe muszą stanowić element planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 202
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi a (nowy)

Państwa członkowskie gwarantują, by rzeki 
zachowywały w możliwie największym 
stopniu swój naturalny bieg. Jeżeli 
utrzymanie naturalnego biegu nie jest 
możliwe, państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie na swoim terytorium 
obszarów zastępczych na których rzeka 
może płynąć.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyrażenie zasady dotyczącej dążenia do utrzymania naturalnego biegu rzeki.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 203
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi a (nowy)

W planach zarządzania zagrożeniem 
powodziowym priorytetowo traktowane są 
środki: 
a) polegające na wykorzystaniu zjawisk 
naturalnych, takie jak utrzymywanie lub 
przywracanie obszarów zalewowych w celu 
zapewnienia w każdym przypadku 
możliwości odpływu wód rzecznych i 
wspierania właściwego zagospodarowania 
gruntów oraz właściwych praktyk rolnych i 
leśnych na całym obszarze dorzecza; 
c) przyczyniające się do zarządzania 
zagrożeniem powodziowym w górnym i 
dolnym biegu rzeki lub przynajmniej 
niewpływające na zagrożenie powodziowe, 
tak aby rejony w dolnym i górnym biegu 
rzeki nie ponosiły nieproporcjonalnych 
kosztów w celu osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu zapobiegania ryzyku i właściwej 
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ochrony;
d) uwzględniające skuteczność istniejącej, 
infrastruktury przeciwpowodziowej 
stworzonej przez człowieka, w tym jej 
skuteczności gospodarczej i ekologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Retencyjne właściwości obszarów niezabudowanych, takich jak lasy, mają istotne znaczenie 
dla ograniczania zagrożenia powodziowego oraz powinny zostać uwzględnione przy 
opracowywaniu planów zarządzania nim, zwłaszcza że tradycyjne strategie zarządzania 
powodziowego, oparte przeważnie na obiektach inżynieryjnych, często okazują się 
nieskuteczne oraz mogą wywołać poważne problemy na obszarach położonych w dolnym 
biegu rzeki.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 204
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi a (nowy)

Plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmuje środki na rzecz 
zapobiegania powstawaniu w wyniku 
powodzi incydentalnych zanieczyszczeń z 
instalacji technicznych, o których mowa w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE, 
i podlegających dyrektywie Rady 96/82/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ powodziom towarzyszą często incydentalne zanieczyszczenia z obiektów 
przemysłowych, rolnych i innego rodzaju instalacji na danym obszarze, w planach 
zarządzania zagrożeniem powodziowym należy uwzględnić przypuszczalne źródła 
zanieczyszczenia. Instrumentami pozwalającymi na ustalenie obiektów stwarzających 
potencjalne zagrożenie są klasyfikacje zawarte w ww. dyrektywie Seveso II oraz dyrektywie 
IPPC. 

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 205
Artykuł 9 ustęp 3a (nowy)
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3a. Środki służące zarządzaniu 
zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza te 
związane z budową infrastruktury, powinny 
podlegać rzetelnej i przejrzystej ocenie 
gospodarczej i środowiskowej w celu 
zapewnienia długoterminowej opłacalności 
zapewnianych przez nie usług dla obywateli 
i przedsiębiorstw, uwzględniając zasadę 
zwrotu kosztów, łącznie z kosztami 
środowiskowymi i kosztami poniesionych 
nakładów.

Or. en

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 206
Artykuł 9 ustęp 3a (nowy)

3a. W planach zarządzania zagrożeniem 
należy uwzględnić potrzebę zapewnienia 
koordynacji między różnymi organami 
administracyjnymi odpowiedzialnymi za 
kwestie powodzi (organy ds. zasobów 
wodnych, planowania przestrzennego, 
rozwoju urbanistycznego oraz ochrony 
ludności).

Or. es

Uzasadnienie

Plany zarządzania muszą zapewniać koordynację między różnymi organami, a w 
szczególności z organami ochrony ludności.

Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 207
Artykuł 9 ustęp 4

4. Środki zarządzania zagrożeniem 
powodziowym podejmowane przez jedno 
państwo członkowskie nie mogą zwiększać 
zagrożenia powodziowego w krajach 
sąsiednich.

skreślony

Or. pt
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Uzasadnienie

Powyższy ustęp powinien zostać zamieszczony raczej w artykule dotyczącym instrumentów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym regulowanych na szczeblu międzynarodowym.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 208
Artykuł 9 ustęp 4

4. Środki zarządzania zagrożeniem 
powodziowym podejmowane przez jedno 
państwo członkowskie nie mogą zwiększać 
zagrożenia powodziowego w krajach 
sąsiednich.

4. W świetle zasady solidarności należy 
rozważyć w odpowiednich przypadkach 
podjęcie działań na obszarach w górnym i 
dolnym biegu rzeki jako elementu planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym. 
Środki zarządzania zagrożeniem 
powodziowym ani żadne inne środki 
podejmowane przez jedno państwo 
członkowskie nie mogą zwiększać 
zagrożenia powodziowego w krajach 
sąsiednich.

Or. en

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 209
Artykuł 9 ustęp 4

4. Środki zarządzania zagrożeniem 
powodziowym podejmowane przez jedno 
państwo członkowskie nie mogą zwiększać 
zagrożenia powodziowego w krajach 
sąsiednich.

4. Środki zarządzania zagrożeniem 
powodziowym podejmowane przez jedno 
państwo członkowskie nie mogą zasadniczo 
zwiększać zagrożenia powodziowego na 
położonych w górnym lub dolnym biegu 
rzeki obszarach w krajach dzielących to 
samo dorzecze lub zlewnię.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien zostać zmodyfikowany, by nadać powyższym zapisom charakter zasady, 
zapobiegając w ten sposób problemom związanym z ewentualnym wszczęciem postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku wystąpienia 
bardzo niewielkich i nieznacznych negatywnych skutków transgranicznych oraz umożliwienia 
sąsiadującym państwom porozumienia się co do sposobu wyrównania z tytułu negatywnych 
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transgranicznych skutków określonych środków. Należy porozumieć się w kwestii sposobu 
oceny transgranicznych skutków przez państwa członkowskie dzielące to samo dorzecze.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer i Anja Weisgerber 

Poprawka 210
Artykuł 9 ustęp 4 a (nowy)

4a. Jeżeli państwa członkowskie posiadają 
(uzgodnione międzynarodowo) plany 
zarządzania powodziowego, przydatne dla 
osiągnięcia celów, o których mowa w art. 1 
i art. 9 ust. 2, nie ma potrzeby sporządzania 
nowych planów, wymaganych zgodnie z 
rozdziałem IV dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Dla wielu wód międzynarodowych istnieją już uzgodnione plany działania na wypadek 
powodzi, spełniające cele niniejszej dyrektywy. Należy uznać takie istniejące plany i wyłączyć 
je z formalnych postanowień dyrektywy.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 211
Artykuł 9 ustęp 4 a (nowy)

4a. Plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym uwzględniają szczegółowe 
środki:
a) polegające na wykorzystaniu zjawisk 
naturalnych, takie jak utrzymywanie lub 
przywracanie obszarów zalewowych w celu 
zapewnienia w każdym przypadku 
możliwości odpływu wód rzecznych i 
wspierania właściwego zagospodarowania 
gruntów oraz właściwych praktyk rolnych i 
leśnych na całym obszarze dorzecza; 
b) przyczyniające się do zarządzania 
zagrożeniem powodziowym w górnym i 
dolnym biegu rzeki lub przynajmniej 
niewpływające na zagrożenie powodziowe, 
tak aby rejony w dolnym i górnym biegu 
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rzeki nie ponosiły nieproporcjonalnych 
kosztów w celu osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu zapobiegania ryzyku i właściwej 
ochrony;
c) uwzględniające skuteczność istniejącej, 
infrastruktury przeciwpowodziowej 
stworzonej przez człowieka, w tym jej 
skuteczności gospodarczej i ekologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie obszarów zalewowych i pełnionych przez nie funkcji, jak również 
kwestie operacji związanych z zagrożeniem powodziowym i kosztów infrastruktury.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 212
Artykuł 9 ustęp 4a (nowy)

4a. W przypadku gdy państwo członkowskie 
zamierza wprowadzić istotne zmiany w 
środkach wykonawczych lub 
harmonogramie wdrażania w okresie 
przypadającym między kolejnymi 
przeglądami przewidzianymi w art. 11 ust. 
2, jest ono zobowiązane do podjęcia 
odpowiednich działań służących 
zapewnieniu koordynacji z pozostałymi 
państwami członkowskimi w obrębie 
międzynarodowego obszaru dorzecza oraz 
informacji i udziału społeczeństwa.

Or. en

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 213
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji sprawozdanie okresowe opisujące 
postępy w realizacji zaplanowanych 
środków w ciągu trzech lat od 

skreślony
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opublikowania każdego planu zarządzania 
zagrożeniem powodziowym lub jego 
aktualizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te zostały przeniesione do art. 9 ust. 3. Patrz także poprawka do wymienionego 
ustępu sporządzona przez tych samych autorów.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 214
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu i aktualizacji planów zarządzania
zagrożeniem powodziowym najpóźniej w 
2021 r., a następnie w okresach
sześcioletnich.

2. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu i aktualizacji planów zarządzania
zagrożeniem powodziowym najpóźniej w 
2021 r., a następnie w okresach
dziesięcioletnich.

Or. de

Uzasadnienie

Sporządzenie i ocena map zagrożeń i planów zarządzania wymaga dużych nakładów. 
Przegląd podjętych działań powinien więc koncentrować się na okresach nawrotów powodzi 
wysoce prawdopodobnych, o czym mowa w art. 7 ust. 2. Również z punktu widzenia 
proporcjonalności zaleca się wydłużenie okresów przeglądu do dziesięciu lat.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle i Lutz Goepel 

Poprawka 215
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.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Z punktu widzenia pomocniczości zachowane zostają kompetencje krajowe, jako że kwestia 
dotyczy dorzeczy położonych wyłącznie na terytorium danego państwa.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 216
Artykuł 12

Współpraca ponadnarodowa
1. W odniesieniu do obszarów dorzeczy 
położonych w całości na ich terytorium, 
państwa członkowskie zapewniają 
opracowanie jednego wspólnego planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.
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 w celu stworzenia 
jednego, międzynarodowego planu 
zarządzania zagrożeniem powodziowym lub 
zestawu planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym koordynowanych na szczeblu 
międzynarodowego obszaru dorzecza w 
najbardziej odpowiedniej skali.

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

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, państwa członkowskie dążą do 
przedstawienia jednego, międzynarodowego 
planu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym lub zestawu planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
koordynowanych na szczeblu 
międzynarodowego obszaru dorzecza, w 
najbardziej odpowiedniej skali; w 
przypadku braku takiej możliwości, państwa 
członkowskie opracowują plany zarządzania 
zagrożeniem powodziowym obejmujące 
przynajmniej te części międzynarodowego 
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obszaru dorzecza, które leżą na terytorium 
zainteresowanych państw członkowskich.

3a. Jeżeli państwo członkowskie określi 
kwestię mającą wpływ na zarządzanie 
zagrożeniami powodziowymi na jego 
wodach, której nie jest w stanie samo 
rozstrzygnąć, może zgłosić tę kwestię 
Komisji oraz pozostałym zainteresowanym 
państwom członkowskim oraz przedstawić 
zalecenia co do jej rozstrzygnięcia.
Komisja odpowiada na wszelkie zgłoszenia 
zaleceń ze strony państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna ustanawiać ramy współpracy międzynarodowej. Najbardziej efektywne 
jest przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym w ramach międzynarodowych struktur 
utworzonych dla poszczególnych dorzeczy przez władze krajowe i regionalne. Wartość 
dodana udziału UE dotyczy kwestii transgranicznych, dlatego dyrektywa powinna ograniczać 
się do tego rodzaju kwestii.

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 217
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 w celu stworzenia 
jednego lub więcej międzynarodowych 
planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym.

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 takie plany nie zostaną opracowane, 
państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
obejmujące przynajmniej te części 
międzynarodowego obszaru dorzecza, które 
leżą na ich terytorium.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić swobodę przy wyborze najbardziej skutecznych 
instrumentów koordynacji planów zarządzania zagrożeniem powodziowym. Dlatego należy 
zapewnić możliwość przedstawiania więcej niż jednego planu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 218
Artykuł 12 ustęp 2 akapit pierwszy

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 w celu stworzenia 
jednego, spójnego, międzynarodowego 
planu zarządzania zagrożeniem 
powodziowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Synchroniczne i spójne działania pozwolą na stworzenie całościowego, międzynarodowego 
planu zarządzania zagrożeniem powodziowym i w razie katastrofy pozwolą uruchomić 
jednorodne skoordynowane procedury mające na celu zapobieganie, ochronę i gotowość oraz 
działania mające wpływ na minimalizację skutków żywiołu.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 219
Artykuł 12 ustęp 2 akapit drugi

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 taki plan nie zostanie opracowany, 
państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
obejmujące przynajmniej te części 
międzynarodowego obszaru dorzecza, które 
leżą na ich terytorium. Przy opracowaniu 
takich planów zasięgają one opinii państw 
członkowskich położonych w 
międzynarodowym dorzeczu, składają 
sprawozdanie ze stanowiska tych państw 
członkowskich oraz uwzględniają wpływ 
swoich planów na sąsiednie państwa 
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członkowskie.

Or. nl

Uzasadnienie

Konsultacje muszą być przeprowadzone w każdym przypadku, nawet gdy brakuje wspólnego 
planu. 

Poprawkę złożyli Gyula Hegyi i Péter Olajos

Poprawka 220
Artykuł 12 ustęp 2 akapit drugi

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 taki plan nie zostanie opracowany, 
państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym 
obejmujące przynajmniej te części 
międzynarodowego obszaru dorzecza, które 
leżą na ich terytorium przy równoczesnym 
zapewnieniu koordynacji strategii w 
dziedzinie zarządzania zagrożeniem 
powodziowym wśród państw członkowskich 
dzielących ten sam międzynarodowy obszar 
dorzecza.

Or. en

Uzasadnienie

Nawet w przypadku gdy państwa członkowskie nie mogą opracować jednego planu, 
minimalnym wymogiem powinna być koordynacja ich strategii w dziedzinie zarządzania 
zagrożeniem powodziowym.

Poprawkę złożyli Gyula Hegyi i Péter Olajos

Poprawka 221
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 

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, zgodnie z ust. 2 państwa 
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opracowują plany zarządzania zagrożeniem 
powodziowym obejmujące przynajmniej te 
części międzynarodowego obszaru dorzecza, 
które leżą na terytorium zainteresowanych 
państw członkowskich. 

członkowskie opracowują plany zarządzania 
zagrożeniem powodziowym obejmujące 
przynajmniej te części międzynarodowego 
obszaru dorzecza, które leżą na terytorium 
zainteresowanych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, poprzez odniesienie do ust. 2 tego samego artykułu, że państwa 
członkowskie zobowiązane są do koordynacji w celu opracowania jednego planu dla 
należących do nich części międzynarodowego obszaru dorzecza, nawet jeżeli negocjacje z 
państwami trzecimi nie doprowadzą do ustanowienia ogólnego planu zarządzania 
zagrożeniem powodziowym.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer i Anja Weisgerber 

Poprawka 222
Artykuł 13 ustęp 2

2. 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, 
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

2. 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 konieczne, w razie 
potrzeby , połączone z przeglądami 
przewidzianymi w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zawsze dążyć do wzajemnego przejmowania planów do celów informacyjnych. 
Jednakże zbyt daleko idące powiązanie jest przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. 
Obydwa procesy planowania jedynie blokowałyby nawzajem się z powodu zróżnicowanych 
zamierzeń oraz różnych uczestników i interesów. Niewątpliwie należy wykorzystać efekt 
synergii, wynikający z opracowania planów zagospodarowania zgodnie z ramową dyrektywą 
wodną. Ale to dotyczy jedynie stosowania wspólnych zasad sprawozdawczości. Z tego 
względu potrzebna jest przynajmniej ta zmiana.
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 223
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,
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

1. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 8 niniejszej dyrektywy są 
przeprowadzane w ścisłej koordynacji oraz
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiec osobnemu sporządzaniu planów zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
planów zarządzania dorzeczem przewidzianych w ramowej dyrektywie wodnej, co pozwoli na 
ograniczenie biurokracji i podwójnej sprawozdawczości.  Jest to zasadniczy krok w kierunku 
„lepszych regulacji”.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten i Jules Maaten

Poprawka 224
Artykuł 13 ustępy 1 i 2

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,
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

1. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 8 niniejszej dyrektywy są 
przeprowadzane w koordynacji oraz mogą 
być połączone z przeglądami 
przewidzianymi w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE.

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
ich przeglądy zgodnie z art. 10 niniejszej 
dyrektywy są przeprowadzane w ścisłej 
koordynacji oraz, gdy to zostanie uznane za 
właściwe, zintegrowane z przeglądami 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczach przewidzianymi w art. 13 ust. 7 
dyrektywy 2000/60/WE.

2. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 10 niniejszej dyrektywy są 
przeprowadzane w koordynacji oraz mogą 
być połączone z przeglądami 
przewidzianymi w art. 13 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy w każdym przypadku dążyć do koordynacji z dyrektywą 2000/60/WE. Jednakże 
połączenie powinno mieć w każdym przypadku charakter fakultatywny. Państwa członkowskie 
mogą wybrać sporządzenie osobnego planu.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 225
Artykuł 13 ustępy 1 i 2

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,
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

1. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 8 niniejszej dyrektywy są, od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy,
przeprowadzane w ścisłej koordynacji oraz
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
ich przeglądy zgodnie z art. 10 niniejszej 
dyrektywy są przeprowadzane w ścisłej 
koordynacji oraz, gdy to zostanie uznane za 
właściwe, zintegrowane z przeglądami 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczach przewidzianymi w art. 13 ust. 7 
dyrektywy 2000/60/WE.

2. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 10 niniejszej dyrektywy są, od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy,
przeprowadzane w ścisłej koordynacji oraz
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 226
Artykuł 13 ustęp 2

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
ich przeglądy zgodnie z art. 10 niniejszej 
dyrektywy są przeprowadzane w ścisłej 
koordynacji oraz, gdy to zostanie uznane za 
właściwe, zintegrowane z przeglądami 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczach przewidzianymi w art. 13 ust. 7 
dyrektywy 2000/60/WE.

2. Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 10 niniejszej dyrektywy są 
przeprowadzane w ścisłej koordynacji oraz
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiec osobnemu sporządzaniu planów zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
planów zarządzania dorzeczem przewidzianych w ramowej dyrektywie wodnej, co pozwoli na 
ograniczenie biurokracji i podwójnej sprawozdawczości.  Jest to zasadniczy krok w kierunku 
„lepszych regulacji”.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 227
Artykuł 13 ustęp 2

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
ich przeglądy zgodnie z art. 10 niniejszej 
dyrektywy są przeprowadzane w ścisłej 
koordynacji oraz, gdy to zostanie uznane za 
właściwe, zintegrowane z przeglądami 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczach przewidzianymi w art. 13 ust. 7 
dyrektywy 2000/60/WE.

Opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i ich przeglądy zgodnie z 
art. 10 niniejszej dyrektywy są 
przeprowadzane w ścisłej koordynacji oraz
połączone z przeglądami przewidzianymi w 
art. 13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiec osobnemu sporządzaniu planów zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
planów zarządzania dorzeczem przewidzianych w ramowej dyrektywie wodnej, co pozwoli na 
ograniczenie biurokracji i podwójnej sprawozdawczości.  Jest to zasadniczy krok w kierunku 
„lepszych regulacji”.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer i Anja Weisgerber 

Poprawka 228
Artykuł 13 ustęp 2

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
ich przeglądy zgodnie z art. 10 niniejszej 
dyrektywy są przeprowadzane w ścisłej
koordynacji oraz, gdy to zostanie uznane za
właściwe, zintegrowane z przeglądami
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczach przewidzianymi w art. 13 ust. 7

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
ich przeglądy zgodnie z art. 10 niniejszej 
dyrektywy są przeprowadzane w ścisłej
koordynacji oraz, gdy to zostanie uznane za 
konieczne, w razie potrzeby zintegrowane z 
przeglądami planów gospodarowania 
wodami w dorzeczach przewidzianymi w 
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dyrektywy 2000/60/WE. art. 13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zawsze dążyć do wzajemnego przejmowania planów do celów informacyjnych. 
Jednakże zbyt daleko idące powiązanie jest przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. 
Obydwa procesy planowania jedynie blokowałyby nawzajem się z powodu zróżnicowanych 
zamierzeń oraz różnych uczestników i interesów. Niewątpliwie należy wykorzystać efekt 
synergii, wynikający z opracowania planów zagospodarowania zgodnie z ramową dyrektywą 
wodną. Ale to dotyczy jedynie stosowania wspólnych zasad sprawozdawczości. Z tego 
względu potrzebna jest przynajmniej ta zmiana.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer i Anja Weisgerber 

Poprawka 229
Artykuł 13 ustęp 3

3. Państwa członkowskie zapewniają czynne 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 14 
niniejszej dyrektywy, skoordynowane z
czynnym zaangażowaniem wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 14
dyrektywy 2000/60/WE.

3. Państwa członkowskie zapewniają czynne 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 14 
niniejszej dyrektywy, skoordynowane, jeśli 
będzie to konieczne, z czynnym 
zaangażowaniem wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 14
dyrektywy 2000/60/WE,.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zawsze dążyć do wzajemnego przejmowania planów do celów informacyjnych. 
Jednakże zbyt daleko idące powiązanie jest przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. 
Obydwa procesy planowania jedynie blokowałyby nawzajem się z powodu zróżnicowanych 
zamierzeń oraz różnych uczestników i interesów. Niewątpliwie należy wykorzystać efekt 
synergii, wynikający z opracowania planów zagospodarowania zgodnie z ramową dyrektywą 
wodną. Ale to dotyczy jedynie stosowania wspólnych zasad sprawozdawczości. Z tego 
względu potrzebna jest przynajmniej ta zmiana.
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Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 230
Artykuł 12 ustęp 3a (nowy)

3a. Środki zarządzania zagrożeniem 
powodziowym podejmowane przez jedno 
państwo członkowskie nie mogą zwiększać 
zagrożenia powodziowego w krajach 
sąsiednich.

Or. pt

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp dotyczy w większym stopniu dorzeczy międzynarodowych. Środki 
podejmowane przez państwa członkowskie nie mogą powodować szkód w państwach 
sąsiednich. Fakt posiadania wspólnego dorzecza powinien stać się podstawą zgodnych 
działań na rzecz zapewnienia wspólnej strategii.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 231
Artykuł 13 ustęp 3a (nowy)

3a. Państwa członkowskie uwzględniają 
wymogi trwałego zarządzania zagrożeniem 
powodziowym przy kształtowaniu i 
realizacji wszystkich innych właściwych 
polityk.

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 232
Artykuł 14 ustęp 1

1.Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie wyniki wstępnej oceny 
zagrożenia powodziowego, mapy zagrożenia 
powodziowego oraz plany zarządzania 
zagrożeniem powodziowym.

1.Państwa członkowskie udostępniają
publicznie wyniki wstępnej oceny 
zagrożenia powodziowego, mapy zagrożenia 
powodziowego oraz plany zarządzania 
zagrożeniem powodziowym zgodnie z 
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Konwencją z Aarhus.

Or. pl

Uzasadnienie

Zastosowanie Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty, a także w stosunku do 
obywateli UE pozwoli na dostęp do informacji o powodzi, udział społeczeństwa w 
podejmowniu decyzji i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, w tym również powodzi i jej skutków.

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 233
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 w opracowanie, 
przegląd i aktualizacje planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym, o których 
mowa w rozdziale IV, uwzględniając już 
istniejące instytucje doradztwa i 
zarządzające.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia tworzenia nowych struktur i dodatkowej biurokracji, należy zapewnić 
aktywny udział już istniejących instytucji doradztwa i zarządzających w procedurę 
przygotowania ocen zagrożenia, map zagrożenia powodziowego oraz planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 234
Artykuł 14 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

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

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 235
Artykuł 14 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie informują i 
zapewniają aktywny udział społeczeństwa w 
celu zapewnienia wysokiej gotowości, jako 
elementu planów zarządzania zagrożeniem 
powodziowym, aby ograniczyć do minimum 
niszczące skutki powodzi.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele negatywnych skutków powodzi można ograniczyć do minimum, jeżeli społeczeństwo 
będzie dysponowało wiedzą o związanych z tym zagrożeniach i będzie przygotowane do 
skoordynowanych działań na wypadek powodzi.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 236
Artykuł 14 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo i zapewniają jego aktywny 
udział w celu zagwarantowania wysokiej 
gotowości, jako elementu planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
aby ograniczyć do minimum niszczące 
skutki powodzi.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele negatywnych skutków powodzi można ograniczyć do minimum, jeżeli społeczeństwo 
będzie dysponowało wiedzą o związanych z tym zagrożeniach i będzie przygotowane do 
skoordynowanych działań na wypadek powodzi.
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 237
Artykuł 14 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo i zapewniają jego aktywny 
udział w celu zagwarantowania wysokiej 
gotowości, jako elementu planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym, 
aby ograniczyć do minimum niszczące 
skutki powodzi.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele negatywnych skutków powodzi można ograniczyć do minimum, jeżeli społeczeństwo 
będzie dysponowało wiedzą o związanych z tym zagrożeniach i będzie przygotowane do 
skoordynowanych działań na wypadek powodzi.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 238
Artykuł 16 a (nowy)

Artykuł 16 a
1. Państwa członkowskie mogą 
zrezygnować z szacunkowej oceny 
zagrożenia powodziowego zgodnie z art. 4 w 
odniesieniu do tych dorzeczy i odcinków 
wybrzeża, co do których do [data wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] stwierdzono 
istnienie potencjalnego znaczącego ryzyka 
wystąpienia powodzi albo realnie uważane 
jest ono za prawdopodobne tak, iż obszary 
te należy sklasyfikować zgodnie z 
postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. b).
2. Państwa członkowskie mogą zarządzić do 
[data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
stosowanie istniejących map zagrożenia 
powodziowego, jeśli spełniają one zadania 
map zgodnie z art. 7.
3. Państwa członkowskie mogą 
zrezygnować z opracowania planów 
zarządzania powodziowego, o których 
mowa w art. 9, jeśli do[data  wejścia w życie 
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niniejszej dyrektywy] plany już istniejące są 
odpowiednie do osiągnięcia celów, o 
których mowa w art. 1 i art. 9.  
4. Państwa członkowskie poinformują 
Komisję o swoich decyzjach podjętych 
zgodnie z ust. 1, 2 i 3 w terminach 
przewidzianych w art. 5 ust. 3, 8 ust. 1 i 11 
ust. 1 

Or. de

Uzasadnienie

Nowy artykuł 16a łączy przepisy w sprawie uznania wykonanych przez państwa członkowskie 
wstępnych prac przygotowawczych w taki sposób, że prace, które wprawdzie nie pokrywają 
się z dosłownym brzmieniem dyrektywy, ale spełniają swój cel, mogą zostać uznane. Dla 
wielu wód międzynarodowych już istnieją uzgodnione plany działań na wypadek powodzi, 
spełniające cele niniejszej dyrektywy. Należy uznać takie istniejące plany i wyłączyć je z 
formalnych postanowień dyrektywy.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 239
Artykuł 17

Państwa członkowskie przedkładają Komisji 
wstępne oceny zagrożenia powodziowego, 
mapy zagrożenia powodziowego oraz plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym w 
ciągu trzech miesięcy od ich opracowania.

Państwa członkowskie przedkładają Komisji 
wstępne oceny zagrożenia powodziowego, 
mapy zagrożenia powodziowego oraz plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym, w 
tym transgranicznymi zagrożeniami 
powodziowymi, w ciągu trzech miesięcy od 
ich opracowania.

Or. el

Uzasadnienie

Należy w sposób wyraźny włączyć do zakresu dyrektywy zagrożenia transgraniczne, które 
mogą pochodzić zarówno z sąsiednich państw członkowskich, jak i państw trzecich.
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Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 240
Załącznik sekcja A punkt 2

2. mapy zagrożenia powodziowego 
opracowane zgodnie z rozdziałem III wraz z 
wypływającymi z nich wnioskami;

2. mapy zagrożenia powodziowego 
opracowane zgodnie z rozdziałem III wraz z 
wypływającymi z nich wnioskami, 
określające różne poziomy zagrożenia, 
zgodnie z art. 7;

Or. es

Uzasadnienie

Wyjaśnienie służące wyłącznie uwzględnieniu poziomów ryzyka ustanowionych w tekście 
wniosku dotyczącego dyrektywy.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 241
Załącznik sekcja A punkt 2

2. mapy zagrożenia powodziowego 
opracowane zgodnie z rozdziałem III wraz 
z wypływającymi z nich wnioskami;

2. mapy zagrożenia powodziowego 
opracowane zgodnie z rozdziałem III wraz 
z wypływającymi z nich wnioskami; opis 
możliwych, alternatywnych sposobów 
kontrolowania fali powodziowej; 

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz mapy zagrożenia powodziowego ważna jest znajomość topografii terenu, lokalizacji 
obiektów hydrotechnicznych, w tym wałów przeciwpowodziowych oraz zasięgu skupisk 
ludzkich, zabytków kultury materialnej, ekosystemów, obiektów gospodarczych i 
infrastrukturalnych.

Kontrolowanie fali powodziowej jest trudne, ale racjonalne przesłanki pozwolą podjąć 
decyzję o przerwaniu wałów i skierowaniu fali powodziowej na miejsca niezamieszkałe (tzw. 
sterowanie powodzią) w celu minimalizacji zasięgu i skutków powodzi.
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Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 242
Załącznik sekcja A punkt 3

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

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

Or. en

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 243
Załącznik część A punkt 3a (nowy)

3a. ustalenie wszelkich właściwych polityk i 
mechanizmów finansowych wymagających 
integracji w celu zapewnienia trwałego 
zarządzania zagrożeniem powodziowym;

Or. en

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 244
Załącznik część A punkt 3b (nowy)

3b. ocena wpływu różnych rozwiązań 
politycznych na ekologiczny stan 
przedmiotowych zbiorników wodnych, jak 
również ich konsekwencji gospodarczych, 
włączając pełne koszty niezbędnych 
nakładów i koszty środowiskowe;

Or. en

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 245
Załącznik sekcja A punkt 4

4. opis środków wymaganych dla 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

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

ochrony;

Or. en

Uzasadnienie

Unikanie niepotrzebnych opisów pomoże w uzyskaniu lepszej skuteczności.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 246
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 środków wymaganych dla 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
zapobiegania zagrożeniu i ochrony, łącznie 
ze środkami podjętymi zgodnie z art. 9, 
działaniami  włączonymi do i 
odnotowanymi w programie działań 
zawartym w planach gospodarowania 
wodami w dorzeczach zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE, działań służących 
zapewnieniu zwrotu kosztów oraz środkami 
przeciwpowodziowymi podjętymi na 
podstawie innych aktów prawodawstwa 
wspólnotowego;

Or. en

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 247
Załącznik część A punkt 4a (nowy)

priorytetowe traktowanie działań, które 
propagują zapobieganie szkodom zgodnie z 
celami dyrektywy 2000/60/WE dotyczącymi 
niepogarszania oraz dobrego stanu 
ekologicznego, chemicznego i ilościowego, 
takich jak:
- ochrona terenów bagiennych i obszarów 
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zalewowych,
- przywrócenie do pierwotnego stanu 
zdegradowanych terenów bagiennych i 
obszarów zalewowych (w tym zakoli 
rzecznych), zwłaszcza tych, które 
przywracają łączność rzek z ich obszarami 
zalewowymi,
- usunięcie z rzek przestarzałej  
infrastruktury przeciwpowodziowej, 
- zapobieganie dalszej budowie 
(infrastruktury, osiedli, itd.) na obszarach 
zalewowych,
- wspieranie trwałych praktyk  
zagospodarowania gruntów w zlewiskach w 
celu poprawy naturalnego potencjału 
retencyjnego i uzupełniania wód 
gruntowych,
- wprowadzenie wymogu uzyskania 
uprzedniego zezwolenia lub rejestracji 
działalności prowadzonej na obszarach 
zalewowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 248
Załącznik część A punkt 4b (nowy)

4b. ocena bezpośredniego oraz pośredniego 
wpływu instrumentów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym na chemiczny 
skład wód gruntowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 249
Załącznik część A punkt 4c (nowy)

4c. opis zaangażowania wszelkich 
właściwych organów;
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Or. en

Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 250
Załącznik sekcja A punkt 6

6. opis procesu koordynacji w obrębie 
każdego międzynarodowego obszaru 
dorzecza oraz procesu koordynacji z 
przepisami dyrektywy 2000/60/WE oraz 
wykaz właściwych organów.

6. opis procesu koordynacji w obrębie 
każdego międzynarodowego obszaru 
dorzecza oraz procesu koordynacji z 
przepisami dyrektywy 2000/60/WE i innych 
dyrektyw, środków lub programów 
związanych z oceną zagrożeń 
powodowanych przez czynniki naturalne i 
działalność ludzką, jak i zarządzaniem nimi
oraz wykaz właściwych organów.

Or. es

Uzasadnienie

Cała dyrektywa, a w szczególności przepisy dotyczące realizacji planów zarządzania, 
powinna zostać oparta na zintegrowanym zarządzaniu zagrożeniem służącym koordynacji 
celów, metod i technik stanowiących podstawę różnych instrumentów wspólnotowych i 
krajowych.

Poprawkę złożył Albert Jan Maat

Poprawka 251
Załącznik sekcja A punkt 6

6. opis procesu koordynacji w obrębie 
każdego międzynarodowego obszaru 
dorzecza oraz procesu koordynacji z 
przepisami dyrektywy 2000/60/WE oraz 
wykaz właściwych organów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/60/WE ma na celu zarządzanie jakością wody, dlatego nie w każdym 
przypadku jej zakres obejmuje bezpośrednio bardziej „ilościowe” kwestie gospodarki wodnej, 
które podejmuje rozpatrywana dyrektywa. Dlatego zbędne byłoby włączanie procesu 
koordynacji z dyrektywą 2000/60/WE.
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Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 252
Załącznik sekcja B punkt 2

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

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

Or. en


