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Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 25
Punkt 8 a preambuły (nowy)

(8a) Postanowienia dotyczące 
zrównoważonego zarządzania ryzykiem 
powodziowym powinny zostać 
uwzględnione przez państwa członkowskie i 
Wspólnotę podczas ustalania i wdrażania 
wszelkich polityk, w tym np. polityki 
transportowej, planowania przestrzennego, 
rozwoju obszarów miejskich oraz polityki 
przemysłowej, rolnej, spójności, 
energetycznej i polityki w dziedzinie badań 
naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania. Istnieją liczne dowody na to, że brak
przykładania wystarczającej wagi do planowania przestrzennego, rozwoju obszarów 
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miejskich oraz polityki przemysłowej ma wpływ na wzrost ryzyka powodziowego. W celu 
osiągnięcia efektywnego zarządzania ryzykiem powodziowym należy je zintegrować z innymi 
odnośnymi działaniami, zgodnie z zasadą zintegrowanego systemu gospodarowania wodami 
w dorzeczu. Musi nastąpić ścisła koordynacja z innymi działaniami, które mogą mieć wpływ 
na zarządzanie ryzykiem powodziowym, a także z działaniami, na które zarządzanie ryzykiem 
powodziowym ewentualnie może mieć wpływ.

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 26
Punkt 11 preambuły

(11) Aby udostępnić skuteczne narzędzie 
pozyskiwania danych i stworzyć 
wartościowe podstawy ustanawiania 
priorytetów i podejmowania dalszych 
decyzji o charakterze technicznym, 
finansowym i politycznym dotyczących 
zarządzania ryzykiem powodziowym, 
konieczne jest opracowanie map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego
przedstawiających potencjalne szkody 
związane z powodzią, która może wystąpić 
zgodnie z różnymi scenariuszami powodzi.

(11) Aby udostępnić skuteczne narzędzie 
pozyskiwania danych i stworzyć 
wartościowe podstawy ustanawiania 
priorytetów i podejmowania dalszych 
decyzji o charakterze technicznym, 
finansowym i politycznym dotyczących 
zarządzania ryzykiem powodziowym, 
konieczne jest opracowanie map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego
przedstawiających potencjalne szkody 
związane z powodzią, która może wystąpić 
zgodnie z różnymi scenariuszami powodzi. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny ocenić ponownie bezpośrednie lub 
pośrednie dotacje na działania, które mogą 
mieć wpływ na zwiększenie zagrożenia 
powodziowego.

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 27
Punkt 12 preambuły

(12) Z myślą o unikaniu i ograniczaniu 
negatywnych skutków powodzi na danym 
obszarze właściwym jest opracowanie 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Przyczyny i skutki zdarzeń 
powodziowych są zróżnicowane w 
zależności od kraju i regionu Wspólnoty. 
Dlatego też w planach zarządzania ryzykiem 

(12) Z myślą o unikaniu i ograniczaniu 
negatywnych skutków powodzi na danym 
obszarze właściwym jest opracowanie 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Przyczyny i skutki zdarzeń 
powodziowych są zróżnicowane w 
zależności od kraju i regionu Wspólnoty. 
Dlatego też w planach zarządzania ryzykiem 
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powodziowym powinno się wziąć pod 
uwagę szczególne cechy terenów objętych 
tymi planami, umożliwiając opracowanie 
indywidualnych rozwiązań 
uwzględniających potrzeby i priorytety 
dotyczące tych terenów przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniej koordynacji na 
obszarach dorzeczy.

powodziowym powinno się wziąć pod 
uwagę szczególne cechy terenów objętych 
tymi planami, umożliwiając opracowanie 
indywidualnych rozwiązań 
uwzględniających potrzeby i priorytety 
dotyczące tych terenów przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniej koordynacji na 
obszarach dorzeczy. W planach zarządzania 
ryzykiem powodziowym należy uwzględnić 
także obiekty przemysłowe i rolnicze oraz 
inne potencjalne źródła zanieczyszczeń 
danego obszaru, w celu zapobieżenia 
takiemu zanieczyszczeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 18). Powodzie są zjawiskami 
naturalnymi. Powodzie stanowią zagrożenie dla działalności ludzkiej i wykorzystania 
powierzchni na obszarach zalewowych. Ponieważ następstwem powodzi często są 
przypadkowe zanieczyszczenia ze względu na obiekty przemysłowe, rolnicze i inne znajdujące 
się na danych obszarach, plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny uwzględniać 
potencjalne źródła zanieczyszczeń.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 28
Punkt 12 preambuły

(12) Z myślą o unikaniu i ograniczaniu 
negatywnych skutków powodzi na danym 
obszarze właściwym jest opracowanie 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Przyczyny i skutki zdarzeń 
powodziowych są zróżnicowane w 
zależności od kraju i regionu Wspólnoty. 
Dlatego też w planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym powinno się wziąć pod 
uwagę szczególne cechy terenów objętych 
tymi planami, umożliwiając opracowanie 
indywidualnych rozwiązań 
uwzględniających potrzeby i priorytety 
dotyczące tych terenów przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniej koordynacji na 
obszarach dorzeczy.

(12) Z myślą o unikaniu i ograniczaniu 
negatywnych skutków powodzi na danym 
obszarze właściwym jest opracowanie 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Przyczyny i skutki zdarzeń 
powodziowych są zróżnicowane w 
zależności od kraju i regionu Wspólnoty. 
Dlatego też w planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym powinno się wziąć pod 
uwagę szczególne cechy terenów objętych 
tymi planami, umożliwiając opracowanie 
indywidualnych rozwiązań 
uwzględniających potrzeby i priorytety 
dotyczące tych terenów przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniej koordynacji na 
obszarach dorzeczy. Państwa członkowskie 
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powinny w szczególności powstrzymywać
się od działań, które zwiększają ryzyko 
powodziowe w innych państwach 
członkowskich oraz powinny starać się o 
wyrównanie na własnym obszarze 
ograniczeń naturalnego biegu rzeki.

Or. nl

Uzasadnienie

Przywrócenie w zmienionej formie poprawki 47 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 29
Punkt 13 preambuły 

(13) W planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym szczególny nacisk powinno 
się położyć na zapobieganie, ochronę i 
przygotowanie. Powinno sie okresowo 
dokonywać przeglądów obejmujących 
elementy planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz, w razie konieczności, 
aktualizować je, uwzględniając możliwy 
wpływ zmian klimatu na występowanie 
powodzi.

(13) W planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym szczególny nacisk powinno 
się położyć na zapobieganie, ochronę, 
przygotowanie i reagowanie na sytuacje 
kryzysowe. Powinno sie okresowo 
dokonywać przeglądów obejmujących 
elementy planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz, w razie konieczności, 
aktualizować je, uwzględniając możliwy 
wpływ zmian klimatu na występowanie 
powodzi.

Or. pt

Uzasadnienie

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny obejmować również działania związane z 
realizacją odpowiednich planów reagowania na sytuacje kryzysowe, we współpracy ze 
służbami obrony cywilnej.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 30
Punkt 14 preambuły

(14) Zasada solidarności nabiera dużej wagi 
w kontekście zarządzania ryzykiem 

(14) Zasada solidarności nabiera dużej wagi 
w kontekście zarządzania ryzykiem 
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powodziowym. W tym świetle, państwa 
członkowskie powinno zachęcać się do 
dążenia ku sprawiedliwemu podziałowi 
obowiązków w sytuacji wspólnego 
podejmowania decyzji o przedsięwzięciu 
środków korzystnych dla wszystkich stron i 
odnoszących się do zarządzania ryzykiem 
powodziowym wzdłuż całego biegu rzeki.

powodziowym. W tym świetle, państwa 
członkowskie powinno zachęcać się do 
podejmowania wspólnych działań, 
korzystnych dla wszystkich stron. Należy 
przy tym dążyć ku sprawiedliwemu 
podziałowi obowiązków.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka 14 wspólnego stanowiska zachęca państwa członkowskie do dążenia do 
sprawiedliwego transgranicznego podziału odpowiedzialności za wspólne działania, które 
mają wspływ na jeden lub więcej krajów. Celem poprawki jest sprawiedliwy podział 
odpowiedzialności, a nie wysiłki na rzecz ustalenia możliwych wspólnych działań. Istotnym 
pozytywnym czynnikiem dyrektywy powinno być zachęcanie państw członkowskich do dążenia 
do działań transgranicznych, które mogą mieć wspólne skutki w dwóch lub więcej krajach. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 31
Punkt 14 preambuły

(14) Zasada solidarności nabiera dużej wagi 
w kontekście zarządzania ryzykiem 
powodziowym. W tym świetle, państwa 
członkowskie powinno zachęcać się do 
dążenia ku sprawiedliwemu podziałowi 
obowiązków w sytuacji wspólnego 
podejmowania decyzji o przedsięwzięciu 
środków korzystnych dla wszystkich stron i 
odnoszących się do zarządzania ryzykiem 
powodziowym wzdłuż całego biegu rzeki.

(14) Zasada solidarności nabiera dużej wagi 
w kontekście zarządzania ryzykiem 
powodziowym. W tym świetle, państwa 
członkowskie powinno zachęcać się do 
dążenia ku sprawiedliwemu podziałowi 
obowiązków w sytuacji wspólnego 
podejmowania decyzji o przedsięwzięciu 
środków korzystnych dla wszystkich stron i 
odnoszących się do zarządzania ryzykiem 
powodziowym wzdłuż całego biegu rzeki. 
Zasada solidarności oznacza również, że 
państwa członkowskie współpracują przy 
sporządzaniu planów i podejmowaniu 
działań zapobiegających powodziom oraz że 
państwa członkowskie powstrzymują się od 
podejmowania działań, które powodują 
zwiększenie ryzyka powodziowego w innym 
państwie członkowskim, chyba że takie 
działanie stanowi część wspólnego planu.

Or. nl
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Uzasadnienie

Poprawka zgodna ze wspólnym stanowiskiem oraz, m.in., z poprawką 219 z pierwszego 
czytania.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 32
Punkt 16 preambuły

(16) Opracowanie planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy na mocy 
dyrektywy 2000/60/WE oraz planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym na 
mocy niniejszej dyrektywy stanowi część 
zintegrowanego systemu gospodarowania 
wodami w dorzeczach; oba te procesy 
powinny zatem wykorzystać potencjał 
wzajemnego oddziaływania i wspólnych 
korzyści z uwzględnieniem celów 
środowiskowych dyrektywy 2000/60/WE, 
zapewniając skuteczność i rozważne 
wykorzystywanie zasobów przy 
jednoczesnym uznaniu, że w niniejszej 
dyrektywie i w dyrektywie 2000/60/WE 
właściwe organy i jednostki 
gospodarowania mogą być inne.

(16) Opracowanie planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy na mocy 
dyrektywy 2000/60/WE oraz planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym na 
mocy niniejszej dyrektywy stanowi część 
zintegrowanego systemu gospodarowania 
wodami w dorzeczach; oba te procesy 
powinny zatem wykorzystać potencjał 
wzajemnego oddziaływania i wspólnych 
korzyści z uwzględnieniem celów 
środowiskowych dyrektywy 2000/60/WE, 
zapewniając skuteczność i rozważne 
wykorzystywanie zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem powodziowym stanowi ważny element zintegrowanego systemu 
gospodarowania wodami w dorzeczach, ustanowionego dyrektywą 2000/60/WE. Aby 
wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania dyrektyw i wynikających z nich korzyści 
oraz zapewnić skuteczne i rozważne wykorzystanie zasobów, na mocy niniejszej dyrektywy 
jednostka gospodarowania powinna być taka sama.

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 33
Punkt 17 preambuły

(17) W przypadku gdy część wód jest 
wykorzystywana do wielu celów 

(17) W przypadku gdy część wód jest 
wykorzystywana do wielu celów 
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związanych z różnymi formami 
zrównoważonej działalności człowieka 
(takich jak: zarządzanie ryzykiem 
powodziowym, ekologia, żegluga 
śródlądowa czy hydroenergetyka) oraz gdy 
dla części wód występują skutki takiego 
wykorzystywania, dyrektywa 2000/60/WE 
przewiduje jasny i przejrzysty tryb 
postępowania w razie takiego wykorzystania 
i skutków, z uwzględnieniem możliwych 
odstępstw od celów „dobrego stanu” lub 
„zapobiegania pogarszaniu się stanu wód” 
wyznaczonych w art. 4 tej dyrektywy.

związanych z różnymi formami 
zrównoważonej działalności człowieka 
(takich jak: zarządzanie ryzykiem 
powodziowym, ekologia, żegluga 
śródlądowa czy hydroenergetyka) oraz gdy 
dla części wód występują skutki takiego 
wykorzystywania, dyrektywa 2000/60/WE 
przewiduje jasny i przejrzysty tryb 
postępowania w razie takiego wykorzystania 
i skutków, z uwzględnieniem możliwych 
odstępstw od celów „dobrego stanu” lub 
„zapobiegania pogarszaniu się stanu wód” 
wyznaczonych w art. 4 tej dyrektywy. 
Zasada zwrotu kosztów, łącznie z kosztami 
środowiskowymi i kosztami poniesionych 
nakładów, powinna mieć zastosowanie do 
działań związanych z zarządzaniem 
ryzykiem powodziowym i infrastrukturą 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 34
Artykuł 1

Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ram dla oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim, w celu 
ograniczania negatywnych konsekwencji dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej, 
związanych z powodziami na terytorium 
Wspólnoty.

Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ram dla oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim, w celu 
ograniczania negatywnych konsekwencji dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej, 
związanych z powodziami na terytorium 
Wspólnoty. Ponadto przyczyni się ona do 
realizacji celów środowiskowych 
ustanowionych w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 27); jest bardzo ważne, by w 
ramach zarządzania ryzykiem powodziowym wspierać realizację założeń innych 
wspólnotowych przepisów prawnych.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Państwa członkowskie mogą jednak do 
celów wykonania niniejszej dyrektywy:

2. Państwa członkowskie mogą jednak do 
celów wykonania niniejszej dyrektywy
wyznaczyć właściwe organy, inne niż 
organy określone na podstawie art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

a) wyznaczyć właściwe organy, inne niż 
organy określone na podstawie art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE;
b) określić pewne obszary wybrzeża lub 
pojedyncze dorzecza i przypisać je jednostce 
zarządzającej innej niż ta, której przypisano 
obszary zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem powodziowym stanowi ważny element zintegrowanego systemu 
gospodarowania wodami w dorzeczach, ustanowionego dyrektywą 2000/60/WE. Aby 
wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania dyrektyw i wynikających z nich korzyści 
oraz zapewnić skuteczne i rozważne wykorzystanie zasobów, na mocy niniejszej dyrektywy 
jednostka gospodarowania powinna być taka sama.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 36
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej 
skali zawierające granice dorzeczy, zlewni 
i, w stosownych przypadkach, obszarów 
wybrzeża, ukazujące topografię 
i zagospodarowanie przestrzenne;

a) mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej 
skali zawierające granice dorzeczy, zlewni 
i obszarów wybrzeża, ukazujące topografię 
i zagospodarowanie przestrzenne;

Or. en

Uzasadnienie

Działalność ludzka koncentruje się na obszarach przybrzeżnych, które są szczególnie 
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narażone na prawdopodobne zmiany klimatu. Z tego względu obszary przybrzeżne powinny 
być objęte wstępną oceną ryzyka powodziowego.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 37
Artykuł 4 ustęp 2 litera b)

b) opis powodzi, które wystąpiły w 
przeszłości i miały znaczące negatywne 
skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej, jeżeli prawdopodobieństwo 
wystąpienia podobnych zjawisk w 
przyszłości jest nadal duże, w tym zasięg 
powodzi oraz trasy przejścia fali 
powodziowej, jak i ocenę wywołanych przez 
nie negatywnych skutków;

b) opis powodzi, które wystąpiły w 
przeszłości i miały znaczące negatywne 
skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej, jeżeli prawdopodobieństwo 
wystąpienia podobnych zjawisk w 
przyszłości jest nadal duże, w tym zasięg 
powodzi, podatności na zmiany, a w 
szczególności na zjawisko osiadania 
gruntu, ocenę wywołanych przez nie 
negatywnych skutków i roli, jaką obszary 
zalewowe odgrywają jako naturalne 
obszary retencyjne/buforowe wód 
powodziowych, oraz opis obecnych i 
przyszłych tras przejścia fali powodziowej;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 34). Obszary niezabudowane, które 
mogą być zalewane w sposób naturalny (np. obszary zalewowe) pełnią ważną funkcję 
retencyjną. Należy je uwzględnić w procesie planowania zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Należy uwzględnić także osiadanie gruntu, ponieważ zwiększa ono ryzyko powodzi.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 38
Artykuł 4 ustęp 2 litera d a) (nowa)

da) ocenę skuteczności istniejących, 
wytworzonych przez człowieka obiektów 
infrastruktury przeciwpowodziowej, biorąc 
pod uwagę ich rzeczywistą zdolność 
zapobiegania szkodom, jak również ich 
gospodarczą i ekologiczną efektywność.
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Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 36). Wraz ze zwiekszającym się 
poziomem wód powodziowych, groble, wały ochronne i inne tradycyjne środki 
infrastrukturalne nie zapewniają ochrony przeciwpowodziowej, a nawet stanowią dodatkowe 
zagrożenie w przypadku ich przerwania. Z tego względu należy w pełni ocenić skuteczność 
istniejącej infrastruktury, łącznie z kosztami dotyczącymi środowiska i zasobów.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 39
Artykuł 6 ustęp 4 litera c a) (nowa)

cc) obszary zalewowe oraz inne naturalne 
obszary, które obecnie lub w przyszłości 
mogą służyć jako obszary 
retencyjne/buforowe.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 156). Obszary niezabudowane, 
które mogą być zalewane w sposób naturalny (np. obszary zalewowe), pełnią ważną funkcję 
retencyjną. Jeżeli nie są uwzględnione w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, 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 
konieczne jest ujęcie/uwzględnienie tych obszarów i roli, jaką spełniają, w odpowiednich 
mapach ryzyka powodziowego i planach zarządzania ryzykiem powodziowym 
opracowywanych na mocy niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożyły Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Poprawka 40
Artykuł 6 ustęp 5 litera b a) (nowa)

ba) sklasyfikowane obiekty dziedzictwa 
kulturowego;

Or. en
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Uzasadnienie

Mapy ryzyka powodziowego powinny zawierać również informacje dotyczące obiektów 
dziedzictwa kulturowego, w tym stanowisk archeologicznych, w celu lepszej ochronnych 
dziedzictwa kulturowego przed skutkami klęsk żywiołowych.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 41
Artykuł 6 ustęp 5 litera c)

c) instalacje, o których mowa w załączniku I 
do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli, które mogłyby spowodować 
przypadkowe zanieczyszczenie w przypadku 
powodzi oraz potencjalnie dotknięte 
powodzią obszary chronione określone w 
załączniku IV pkt 1 ppkt (i), (iii) i (v) do 
dyrektywy 2000/60/WE;

c) instalacje, o których mowa w załączniku I 
do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli, które mogłyby spowodować 
przypadkowe zanieczyszczenie w przypadku 
powodzi oraz potencjalnie dotknięte 
powodzią obszary chronione określone w 
załączniku IV pkt 1 do dyrektywy 
2000/60/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 49). Rejestr obszarów chronionych 
wymagany zgodnie z art. 6 dyrektywy 2000/60/WE powinien obejmować również obszary 
przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz obszary 
przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym. Zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2000/60/WE państwa członkowskie stosują łączone podejście dotyczące emisji ze 
źródeł punktowych i rozproszonych.

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 42
Artykuł 6 ustęp 5 litera d)

d) inne informacje uważane przez państwo 
członkowskie za przydatne, takie jak 
wskazanie obszarów, na których mogą 
wystąpić powodzie, którym towarzyszy 
transport rumowiska (unoszonego i 
wleczonego) wywołany czynnikami 
erozyjnymi

d) jeżeli są dostępne, informacje dotyczące 
potencjalnych innych punktowych i 
rozproszonych źródeł zanieczyszczenia oraz 
inne informacje uważane przez państwo 
członkowskie za przydatne, takie jak 
wskazanie obszarów, na których mogą 
wystąpić powodzie, którym towarzyszy 
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transport rumowiska (unoszonego i 
wleczonego) wywołany czynnikami 
erozyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Źródła punktowe inne niż te, które objęte są dyrektywą w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli („dyrektywa IPPC”) lub potencjalne 
rozproszone źródła zanieczyszczenia powinny być wykluczone, jeżeli informacje te są 
dostępne w państwie członkowskim.

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 43
Artykuł 6 ustęp 6

6. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, aby w przypadku obszarów 
wybrzeża, na których występuje 
odpowiednia ochrona, ograniczyć 
przygotowanie map zagrożenia 
powodziowego, do scenariusza, o którym 
mowa w ust. 3 lit. a).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie map zagrożenia powodziowego tylko do ekstremalnych wypadków powodzi nie 
zapewni obywatelom, gospodarce i mieniu odpowiedniej ochrony wymaganej na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ponieważ obszary przybrzeżne są szczególnie narażone na 
prawdopodobne skutki zmian klimatu, mapy ryzyka powodziowego powinny być 
opracowywane dla każdego przewidywanego rozwoju wypadków.

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 44
Artykuł 6 ustęp 7

7. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, aby dla obszarów na których 
występują powodzie wywołane przez wody 
gruntowe przygotowanie map zagrożenia 

skreślony
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powodziowego ograniczyć do scenariusza, o 
którym mowa w ust. 3 lit. a)

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie map zagrożenia powodziowego tylko do ekstremalnych wypadkówpowodzi nie 
zapewni obywatelom, gospodarce i mieniu odpowiedniej ochrony wymaganej na mocy 
niniejszej dyrektywy. Powodzie wywołane przez wody gruntowe zdarzają się coraz częściej i 
są coraz bardziej intensywne, dlatego też w celu ochrony obywateli, gospodarki i mienia 
mapy ryzyka powodziowego powinny być opracowane na każdy rozwój wypadków. 

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 45
Artykuł 7 ustęp 1

1. Na podstawie map, o których mowa w art. 
6, państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym, 
skoordynowane na poziomie obszaru 
dorzecza lub jednostki zarządzającej, o 
której mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), dla 
obszarów wyznaczonych na podstawie art. 5 
ust. 1 oraz dla obszarów objętych przepisami 
art. 13 ust. 1 lit. b), zgodnie z ust. 
2 i 3 niniejszego artykułu.

1. Na podstawie map, o których mowa w art. 
6, państwa członkowskie opracowują i 
wdrażają plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym, skoordynowane na poziomie 
obszaru dorzecza lub jednostki 
zarządzającej, o której mowa w art. 3 ust. 2 
lit. b), dla obszarów wyznaczonych na 
podstawie art. 5 ust. 1 oraz dla obszarów 
objętych przepisami art. 13 ust. 1 lit. b), 
zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca pierwotne brzmienie tekstu Komisji w celu wyjaśnienia, że istnieje obowiązek nie 
tylko opracowania planów, lecz także ich wdrażania.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 46
Artykuł 7 ustęp 2

2. Państwa członkowskie ustalają 
odpowiednie cele zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszarów określonych na 
podstawie art. 5 ust. 1 oraz dla obszarów 
objętych przepisami art. 13 ust. 1lit. b), 

2. Państwa członkowskie ustalają 
odpowiednie cele zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszarów określonych na 
podstawie art. 5 ust. 1 oraz dla obszarów 
objętych przepisami art. 13 ust. 1lit. b), 
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kładąc szczególny nacisk na ograniczenie 
potencjalnych negatywnych konsekwencji 
powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej, oraz, jeżeli zostanie to uznane 
za właściwe, na działania nietechniczne lub 
na zmniejszenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia powodzi.

kładąc szczególny nacisk na ograniczenie 
potencjalnych negatywnych konsekwencji 
powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej, oraz na działania 
nietechniczne lub na zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. 
Należy dostosować wykorzystanie przez 
ludzi obszarów zalewowych do 
rozpoznanych zagrożeń powodziowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przwrócenie poprawki z pierwszego czytania. Należy odejść od tradycyjnego 
krótkookresowego modelu budowy struktur przeciwpowodziowych, które w wielu 
przypadkach nie spełniły swej funkcji, na rzecz obszernego zintegrowanego zarządzania 
ryzykiem powodziowym na poziomie obszaru dorzecza, przy czym należy poświęcić wzmożoną 
uwagę działaniom nietechnicznym, związanym z przyrodą. Zrównoważone zarządzanie 
ryzykiem powodziowym zajmuje się przyczynami powodzi i ich niszczycielskimi skutkami, a 
nie tylko symptomami.

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 47
Artykuł 7 ustęp 3 akapity pierwszy i drugi

3. Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym obejmują środki służące 
osiągnięciu celów ustanowionych zgodnie z 
ust. 2 i elementy składowe określone w 
części A załącznika.

3. Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym obejmują środki prowadzące 
do osiągnięcia celów ustanowionych 
zgodnie z ust. 2 i elementy składowe 
określone w części A załącznika.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym
uwzględniają odpowiednie aspekty, takie jak 
koszty i korzyści, zasięg powodzi i trasy 
przejścia fali powodziowej oraz obszary o 
potencjalnej retencji wód powodziowych, 
cele środowiskowe art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE, gospodarowanie gruntami i 
wodą, planowanie przestrzenne, 
zagospodarowanie terenu, ochronę przyrody, 
nawigację i infrastrukturę portową.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
uwzględniają odpowiednie aspekty, takie jak 
koszty i korzyści, zasięg powodzi i rolę 
obszarów zalewowych jako naturalnych
obszarów retencyjnych/buforowych wód 
powodziowych oraz obecne i przyszłe trasy 
przejścia fali powodziowej, cele 
środowiskowe art. 1 i 4 dyrektywy 
2000/60/WE, cele dyrektywy Rady 
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 oraz
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
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przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2, 
gospodarowanie gruntami i wodą, 
planowanie przestrzenne, zagospodarowanie 
terenu, ochronę przyrody, nawigację 
i infrastrukturę portową.
1 Dz.U. L 103, z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 
(Dz.U. L 122, z 16.5.2003, str. 36).
2 Dz.U. L 206, z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284, z 
31.10.2003, str. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Istotne są również przepisy art. 1 ramowej dyrektywy wodnej oraz cele dyrektywy 
siedliskowej i ptasiej.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 48
Artykuł 7 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym obejmują środki służące 
osiągnięciu celów ustanowionych zgodnie z 
ust. 2 i elementy składowe określone w 
części A załącznika.

3. Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym osiągają poziom ochrony 
ustanowiony zgodnie z ust. 2 i obejmują 
działania 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 
całym dorzeczu.

Or. en

Uzasadnienie

Przwrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 57). Zob. uzasadnienie do art. 7 ust. 
2 (Lienemann).
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 49
Artykuł 7 ustęp 3 akapit drugi

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
uwzględniają odpowiednie aspekty, takie jak 
koszty i korzyści, zasięg powodzi i trasy 
przejścia fali powodziowej oraz obszary o 
potencjalnej retencji wód powodziowych, 
cele środowiskowe art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE, gospodarowanie gruntami i 
wodą, planowanie przestrzenne, 
zagospodarowanie terenu, ochronę przyrody, 
nawigację i infrastrukturę portową.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
uwzględniają odpowiednie aspekty, takie jak 
koszty i korzyści, zasięg powodzi i rolę
obszarów zalewowych jako naturalnych 
obszarów retencyjnych/buforowych wód 
powodziowych oraz obecne i przyszłe trasy 
przejścia fali powodziowej, cele art. 1 i 4 
dyrektywy 2000/60/WE, cele dyrektywy 
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 oraz 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2, 
gospodarowanie gruntami i wodą, 
planowanie przestrzenne, zagospodarowanie 
terenu, ochronę przyrody, nawigację 
i infrastrukturę portową.
1 Dz.U. L 103, z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 
(Dz.U. L 122, z 16.5.2003, str. 36).
2 Dz.U. L 206, z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284, z 
31.10.2003, str. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 54 i 54). Obszary niezabudowane, 
które mogą być zalewane w sposób naturalny (np. obszary zalewowe), pełnią ważną funkcję 
retencyjną. Jeżeli nie są uwzględnione w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, 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. Istotne są 
również przepisy art. 1 ramowej dyrektywy wodnej oraz cele dyrektywy siedliskowej i ptasiej.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 50
Artykuł 7 ustęp 3 akapit trzeci
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Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
obejmują wszystkie aspekty zarządzania 
ryzykiem powodziowym, kładąc szczególny 
nacisk na zapobieganie, ochronę i stan 
należytego przygotowania, w tym 
prognozowanie powodzi i systemy 
wczesnego ostrzegania, a także 
uwzględniając cechy danego dorzecza lub 
zlewni. Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym mogą również obejmować 
kontrolowane zalewania niektórych 
obszarach w przypadku wystąpienia 
powodzi.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
obejmują wszystkie aspekty zarządzania 
ryzykiem powodziowym, kładąc szczególny 
nacisk na zapobieganie, ochronę, stan 
należytego przygotowania i reagowanie na 
sytuacje kryzysowe, w tym prognozowanie 
powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, 
a także uwzględniając cechy danego 
dorzecza lub zlewni. Plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym mogą również 
obejmować kontrolowane zalewania 
niektórych obszarach w przypadku 
wystąpienia powodzi.

Or. pt

Uzasadnienie

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny obejmować również działania związane z 
realizacją odpowiednich planów reagowania na sytuacje kryzysowe, we współpracy ze
służbami obrony cywilnej.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 51
Artykuł 7 ustęp 3 a (nowy)

3a) Środki służące zarządzaniu ryzykiem 
powodziowym, zwłaszcza te związane z 
budową infrastruktury, powinny podlegać 
rzetelnej i przejrzystej ocenie gospodarczej i 
środowiskowej w celu zapewnienia 
długoterminowej opłacalności 
zapewnianych przez nie korzyści dla 
obywateli i przedsiębiorstw, uwzględniając 
zasadę zwrotu kosztów, łącznie z kosztami 
środowiskowymi i kosztami poniesionych 
nakładów.

Or. en

Uzasadnienie

Przwrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 60).Wraz ze zwiększającym się 
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poziomem wód powodziowych, groble, wały ochronne i inne tradycyjne środki 
infrastrukturalne nie zapewniają ochrony przeciwpowodziowej, a nawet stanowią dodatkowe 
zagrożenie w przypadku ich przerwania. Z tego względu należy w pełni ocenić skuteczność 
istniejącej infrastruktury, łącznie z kosztami dotyczącymi środowiska i zasobów. Nowe środki 
zarządzania ryzykiem powodziowym , jeżeli mają przynieść korzyści społeczeństwu, muszą 
podlegać rozsądnej ocenie ekonomicznej, która obejmować musi również koszty 
środowiskowe i koszty poniesionych nakładów.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 52
Artykuł 7 ustęp 4

4. Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym ustanowione przez jedno 
państwo członkowskie nie mogą obejmować 
środków, które poprzez swój zasięg i wpływ 
w znaczący sposób zwiększają ryzyko 
powodziowe w górę lub w dół biegu rzeki na 
terenie innych krajów w tym samym 
dorzeczu lub zlewni, chyba że środki te 
skoordynowano i zainteresowane państwa 
członkowskie znalazły wspólne rozwiązanie
w ramach art. 8.

4. W świetle zasady solidarności, plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym muszą 
uwzględniać, w odpowiednich przypadkach, 
działania podjęte na obszarach położonych 
w górnym i dolnym biegu rzek. Plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym 
ustanowione przez jedno państwo 
członkowskie nie mogą obejmować 
środków, które poprzez swój zasięg i wpływ 
w znaczący sposób zwiększają ryzyko 
powodziowe w górę lub w dół biegu rzeki na 
terenie innych krajów w tym samym 
dorzeczu lub zlewni, chyba że środki te 
skoordynowano i zainteresowane państwa 
członkowskie znalazły wspólne rozwiązanie 
w ramach art. 8.

Or. nl

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest silniejsze podkreślenie zasady solidarności, zgodnie z 
poprawką 61 przyjętą w pierwszym czytaniu. Poprawka ta powiązana jest z poprawką 1 do 
punktu 14 preambuły, złożoną przez tego samego posła.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 53
Artykuł 8 ustęp 1

1. Dla obszarów dorzeczy lub jednostek 
zarządzających, o których mowa w art. 3 ust. 
2 lit. b), które położone są w całości na ich 
terytorium, państwa członkowskie 

1. Dla obszarów dorzeczy lub jednostek 
zarządzających, o których mowa w art. 3 ust. 
2 lit. b), które położone są w całości na ich 
terytorium, państwa członkowskie 
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zapewniają opracowanie jednego planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym lub 
zestawu planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym skoordynowanych na 
poziomie obszaru dorzecza.

zapewniają opracowanie jednego planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym lub 
zestawu planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym skoordynowanych na 
poziomie obszaru dorzecza. W tych 
działaniach i podczas stosowania art. 4, 5, 6 
i 7 państwa członkowskie mogą 
wykorzystać istniejące plany i instrumenty, 
jeżeli umożliwiają one porównywalną 
ochronę przed powodzią.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka zapobiega zbędnym dodatkowym działaniom w państwach członkowskich, które 
same już sporządziły plany i podjęły działania. Nawiązanie do wspólnego stanowiska, w 
szczególności do punktu 21 preambuły.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 54
Artykuł 8 ustęp 2

2. W przypadku międzynarodowego obszaru 
dorzecza lub jednostki zarządzającej, o 
której mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), 
położonych w całości na terytorium 
Wspólnoty, państwa członkowskie 
zapewniają koordynację mającą na celu 
opracowanie jednego międzynarodowego 
planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
lub zestawu planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym skoordynowanych na 
poziomie międzynarodowego obszaru 
dorzecza. Jeżeli plany te nie są opracowane, 
państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym 
obejmujące co najmniej części 
międzynarodowego dorzecza, które leżą na 
ich terytorium skoordynowane w jak 
największym stopniu na poziomie 
międzynarodowego obszaru dorzecza.

2. W przypadku międzynarodowego obszaru 
dorzecza lub jednostki zarządzającej, o 
której mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), 
położonych w całości na terytorium 
Wspólnoty, państwa członkowskie 
zapewniają koordynację mającą na celu 
opracowanie jednego międzynarodowego 
planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
lub zestawu planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym skoordynowanych na 
poziomie międzynarodowego obszaru 
dorzecza. Jeżeli plany te nie są opracowane, 
państwa członkowskie opracowują plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym 
obejmujące co najmniej części 
międzynarodowego dorzecza, które leżą na 
ich terytorium skoordynowane w jak 
największym stopniu na poziomie 
międzynarodowego obszaru dorzecza. 
Państwa członkowskie powstrzymują się od 
podejmowania środków lub działań, które 
zwiększają ryzyko powodzi na obszarach 
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położonych w dolnym i górnym biegu rzek, 
chyba że stanowią one część wspólnego 
planu mającego na celu zmniejszenie 
ryzyka powodziowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Nawiązanie do wspólnego stanowiska.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 55
Rozdział V tytuł

Koordynacja z dyrektywą 2000/60/WE, 
informowanie społeczeństwa i konsultacje 
społeczne

Koordynacja z dyrektywą 2000/60/WE, 
udział społeczeństwa i konsultacje społeczne

Or. en

Uzasadnienie

Aktywny udział wszystkich stosownych stron powinien stanowić kluczowy element 
zarządzania ryzykiem powodziowym, ponieważ umożliwia konsolidację i uwzględnienie 
opinii, potrzeb i interesów użytkowników wody i osób dotkniętych powodziami. Samo 
informowanie nie jest wystarczające.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 56
Artykuł 9 punkt 1

1. opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego 
oraz ich kolejne przeglądy, o których mowa 
w art. 6 i 14 niniejszej dyrektywy, są 
przeprowadzane w taki sposób, aby 
informacje zawarte w mapach były spójne z 
odpowiednimi informacjami 
przedstawionymi zgodnie z dyrektywą 

1. opracowanie pierwszych map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego 
oraz ich kolejne przeglądy, o których mowa 
w art. 6 i 14 niniejszej dyrektywy, są 
przeprowadzane w taki sposób, aby 
informacje zawarte w mapach były spójne z 
odpowiednimi informacjami 
przedstawionymi zgodnie z dyrektywą 
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2000/60/WE. Przeglądy te mogą, w sytuacji 
gdy zostanie to uznane za właściwe, zostać 
lepiej skoordynowane z przeglądami 
przewidzianymi w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE oraz do nich włączone.

2000/60/WE. Przeglądy te zostaną lepiej 
skoordynowane z przeglądami 
przewidzianymi w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE oraz mogą być do nich 
włączone.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie pierwszych map zagrożenia powodziowego i map zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz ich kolejne przeglądy, o których mowa w art. 6 i 14 niniejszej dyrektywy, 
są przeprowadzane w taki sposób, aby informacje zawarte w mapach były spójne z 
odpowiednimi informacjami przedstawionymi zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 57
Artykuł 9 punkt 2

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i ich 
kolejne przeglądy, o których mowa w art. 7 i 
14 niniejszej dyrektywy, są przeprowadzane, 
jeśli zostanie to uznane za właściwe,
w sposób skoordynowany z przeglądami 
planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy przewidzianymi w art. 
13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE oraz mogą 
być łączone z tymi przeglądami.

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i ich 
kolejne przeglądy, o których mowa w art. 7 i 
14 niniejszej dyrektywy, są przeprowadzane 
w sposób skoordynowany z przeglądami 
planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy przewidzianymi w art. 
13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE oraz mogą 
być łączone z tymi przeglądami.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z wymogami dyrektywy 
2000/60/WE oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowią elementy zintegrowanego systemu gospodarowania wodami w dorzeczach. Oba te 
procesy powinny zatem wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania i wspólnych
korzyści.  Najbardziej oszczędny i zrównoważony sposób opracowania wszelkich działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym to zintegrowanie tych dwóch procesów 
planowania i raportowania w celu uniknięcia trwonienia zasobów administracyjnych i 
publicznych. 
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Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 58
Artykuł 9 punkt 2

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i ich 
kolejne przeglądy, o których mowa w art. 7 i 
14 niniejszej dyrektywy, są przeprowadzane, 
jeśli zostanie to uznane za właściwe,
w sposób skoordynowany z przeglądami 
planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy przewidzianymi w art. 
13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE oraz mogą 
być łączone z tymi przeglądami.

2. Opracowanie pierwszych planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i ich 
kolejne przeglądy, o których mowa w art. 7 i 
14 niniejszej dyrektywy, są przeprowadzane 
w sposób skoordynowany z przeglądami 
planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy przewidzianymi w art. 
13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE oraz mogą 
być łączone z tymi przeglądami.

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 59
Artykuł 9 punkt 3

3. Aktywny udział wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 10 
niniejszej dyrektywy jest koordynowany, w 
odpowiednich przypadkach, z aktywnym 
udziałem zainteresowanych stron zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 2000/60/WE.

3. Aktywny udział wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 10 
niniejszej dyrektywy jest koordynowany 
z aktywnym udziałem zainteresowanych 
stron zgodnie z art. 14 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z wymogami dyrektywy 
2000/60/WE oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z niniejszą dyrektywą 
stanowią elementy zintegrowanego systemu gospodarowania wodami w dorzeczach. Oba te 
procesy powinny zatem wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania i wspólnych 
korzyści. Najbardziej oszczędny i zrównoważony sposób opracowania wszelkich działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym to zintegrowanie tych dwóch procesów 
planowania i raportowania w celu uniknięcia trwonienia zasobów administracyjnych i 
publicznych. Odnosi się to również do wymogów związanych z udziałem społeczeństwa. 
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 60
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zachęcają 
zainteresowane strony do aktywnego udziału 
w opracowaniu, przeglądzie i aktualizacji 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym, o których mowa w 
rozdziale IV.

2. Państwa członkowskie zapewniają
aktywny udział zainteresowanych stron 
w opracowaniu, przeglądzie i aktualizacji 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym, o których mowa w 
rozdziale IV.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywny udział wszystkich zainteresowanych stron powinien stanowić kluczowy element 
zarządzania ryzykiem powodziowym, ponieważ umożliwia konsolidację i uwzględnienie 
opinii, potrzeb i interesów użytkowników wody i osób dotkniętych powodziami. Samo 
informowanie nie jest wystarczające.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 61
Załącznik nagłówek A sekcja I punkt 4 a (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (poprawka 37). Zob. uzasadnienie do art. 7 ust. 
2 (Lienemann).

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 62
Załącznik nagłówek A sekcja I punkt 4 a (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny oceniać i szeregować pod względem 
ważności działania według ich wpływu na środowisko. 


