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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

Ocena i zarządzanie zagrożeniem powodziowym nie jest nowym tematem. Większość, jeśli 
nie wszystkie, państwa członkowskie wdrożyły strategie krajowe, które mają zarządzać tym 
zjawiskiem. Tym niemniej większość dorzeczy w Europie znajduje się w dwóch lub więcej 
państwach członkowskich, a zarządzanie zagrożeniem powodziowym w jednym regionie 
może wpłynąć na regiony w dolnym lub górnym biegu rzeki. W związku z tym wspólne 
działanie na szczeblu Wspólnoty przyniosłoby znaczne korzyści i poprawiłoby ogólny 
poziom zapobiegania i ochrony przez zagrożeniem powodziowym. Ponadto, ustawodawstwo 
zajmujące się tym aspektem zarządzania zasobami wodnymi doskonale pasuje do Ramowej 
Dyrektywy Wodnej1, która wprowadziła pojęcie transgranicznej koordynacji dorzeczy. 

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

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

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

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

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

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

• połączenie wykonania niniejszej dyrektywy od daty jej wejścia w życie z procesem 
opracowywania planów gospodarowania wodami w dorzeczach zawartego w dyrektywie 
2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna), w celu uczynienia planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym rentownymi i wspierania ich poszanowania, jak i warunków 
równowagi ekologicznej określonych w RDW;

• zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi poprzez postawienie na 
pierwszym miejscu działań zapobiegających zagrożeniu i szkodom za pomocą 
planowania użytkowania gruntów i zwiększenia naturalnej pojemności retencyjnej;

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

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

Sprawozdawczyni proponuje w związku z tym następujące poprawki:

POPRAWKI

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

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

(2) Powodzie należą do naturalnych zjawisk, 
którym nie sposób zapobiec. Tym niemniej, 
drastyczna redukcja naturalnych zdolności 
przeciwpowodziowych dorzeczy, ludzka 
niegospodarność (budowa nowych osiedli i 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
obszarach zalewowych) oraz globalne 
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ocieplenie przyczyniają się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i 
pogłębienia wywołanych przez nie 
negatywnych skutków.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

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

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 3

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

(3) Wykonalne i pożądane byłoby
ograniczenie ryzyka wystąpienia szkód 
dla ludzkiego zdrowia, środowiska i 
infrastruktury związanych z powodzią. Tym 
niemniej, działania na rzecz ograniczenia 
ryzyka wystąpienia szkód powodziowych 
muszą być skoordynowane na poziomie 
dorzeczy, jeśli mają odnieść skutek i muszą 
nadawać większe znaczenie działaniom 
powiązanym ze środowiskiem naturalnym w 
celu sprowokowania zmiany w podejściu z 
tradycyjnego krótkoterminowego modelu 
„budowania w celu ochrony” w kierunku 
ekologicznie trwałego zarządzania 
zagrożeniem powodziowym.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

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

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

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

Poprawka 6
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 można uznać 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.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 14
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(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.

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

Poprawka 8
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, 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.

Poprawka 9
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 promują zrównoważone 
polityki zarządzania zagrożeniem 
powodziowym oraz działania zgodne z 
celami określonymi w art. 1 i 4 dyrektywy 
2000/60/WE i kierują się ustaleniami 
dokonanymi w myśl art. 3 ust. 1, 2, 3 i 6 
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dyrektywy 2000/60/WE.

Państwa członkowskie uwzględniają 
wymogi zrównoważonego zarządzania 
zagrożeniem powodziowym podczas 
definiowania i wdrażania wszelkich innych 
istotnych polityk.

Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

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

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

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 2 litera (f a) (nowa)

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

Poprawka 12
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 znaczącego
zagrożenia powodziowego występującego w 
chwili obecnej lub potencjalne skutki dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska lub 
działalności gospodarczej są uważane za 
wystarczająco niskie, aby mogły zostać 
zaakceptowane;

Poprawka 13
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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.

Poprawka 14
Artykuł 7 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

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

Poprawka 15
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 oraz z dyrektywą 79/409/EWG i 
dyrektywą 92/43/EWG.

Poprawka 16
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 

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

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.

Poprawka 17
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) służące osiągnięciu poziomu 
zapobiegania zagrożeniom i ochrony 
ustanowionego zgodnie z ust. 2;

(b) przyczyniające się do zarządzania 
powodziowego w górnym i dolnym biegu 
rzeki lub co najmniej nie wpływające na 
zagrożenie powodziowe w taki sposób, że 
rejony w dolnym i górnym biegu rzeki 
ponoszą nieproporcjonalne koszty w celu 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
zapobiegania ryzyku i właściwej ochrony;

(c) współdziałające z naturalnymi 
zjawiskami, takimi jak obszary zalewowe i 
promowanie właściwego użytkowania 
gruntów oraz właściwych praktyk rolnych i 
leśnych na obszarze dorzecza.

Poprawka 18
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy a) (nowy)

Działania w zakresie zarządzania 
zagrożeniem powodziowym obejmują zwrot 
kosztów, tak więc działalność gospodarcza 
w rejonach zagrożonych powodzią pokrywa 
koszty ochrony przeciwpowodziowej i służb 
ratowniczych, jak również koszty 
środowiskowe i poczynione nakłady oraz 
określa obowiązki ludności mieszkającej na 
obszarach zagrożonych powodzią, w 
zakresie podjęcia przez nią, zgodnie z ich 
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najlepszymi umiejętnościami, środków 
ostrożności mających na celu zmniejszenie 
szkód. 

Poprawka 19
Artykuł 12 ustęp 1

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

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

Poprawka 20
Artykuł 13 ustęp 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 jej 
wejścia w życie, przeprowadzane w ścisłej 
koordynacji oraz zintegrowane 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 planów 
zarządzania zagrożeniem powodziowym i 
ich przeglądy zgodnie z art. 10 niniejszej 
dyrektywy są, od daty jej wejścia w życie,
przeprowadzane w ścisłej koordynacji oraz 
zintegrowane z przeglądami planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach 
przewidzianymi w art. 13 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.

Poprawka 21
Artykuł 14 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają czynne 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron w opracowanie, 

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

przegląd i aktualizacje planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym, o których 
mowa w rozdziale IV.

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

Poprawka 22
Załącznik Sekcja A ustęp 3

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

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

Poprawka 23
Załącznik Sekcja A ustęp 3 a) (nowy)

3a.) określenie wszelkich istotnych polityk i 
mechanizmów finansowych, które powinny 
zostać zintegrowane celem zapewnienia 
zrównoważonego zarządzania zagrożeniem 
powodziowym;

Poprawka 24
Załącznik Sekcja A ustęp 3 b) (nowy)

3b.) ocena wpływu decyzji politycznych na 
stan ekologiczny dotkniętych nimi wód 
powierzchniowych jak również ich 
konsekwencji ekonomicznych, w tym 
pełnych kosztów środowiskowych i 
poczynionych nakładów;

Poprawka 25
Załącznik Sekcja A ustęp 4

4. opis środków wymaganych dla 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
ochrony, łącznie ze środkami podjętymi 
zgodnie z art. 9 oraz środkami 

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

9, działaniami podejmowanymi w ramach, 
włączonymi do i odnotowanymi w 
Programie działań zawartym w planach 
gospodarowania wodami w dorzeczach 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, zwrotem 
kosztów oraz środkami 
przeciwpowodziowymi podjętymi na 
podstawie innych aktów prawodawstwa 
wspólnotowego;

Poprawka 26
Załącznik Sekcja A ustęp 4 a) (nowy)

4a.) potraktowanie priorytetowo działań, 
które propagują zapobieganie szkodom 
zgodnie z celami dyrektywy 2000/60/WE 
dotyczącymi niepogarszania i/lub dobrego 
stanu ekologicznego, chemicznego i 
jakościowego, takich jak:
- ochrona terenów bagiennych i obszarów 
zalewowych,
- przywrócenie do pierwotnego stanu 
zdegradowanych terenów bagiennych i 
obszarów zalewowych (w tym zakoli 
rzecznych), zwłaszcza tych, które ponownie 
łączą rzeki z ich obszarami zalewowymi,
- usunięcie z rzek przestarzałej wytworzonej 
przez człowieka infrastruktury 
przeciwpowodziowej, 
- zapobieganie dalszej budowie 
(infrastruktury, osiedli, etc.) na obszarach 
zalewowych,
- wspieranie praktyk ekologicznego 
użytkowania gruntów w zlewiskach w celu 
poprawy naturalnego zatrzymywania wody i 
uzupełniania wód gruntowych,
- uprzednie zezwolenia lub rejestracja 
działalności prowadzonej na obszarach 
zalewowych;

Poprawka 27
Załącznik Sekcja A ustęp 4 b) (nowy)
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4b.) ocena bezpośredniego lub pośredniego 
wpływu działań w ramach zarządzania 
zagrożeniem powodziowym na skład 
chemiczny wód gruntowych;

Poprawka 28
Załącznik Sekcja A ustęp 4 c) (nowy)

4c.) opis zaangażowania wszystkich
właściwych organów;

Poprawka 29
Załącznik Sekcja B ustęp 2

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

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


