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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0015)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0020/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny 
zagrożenia powodziowego i zarządzania 
nim.

nie dotyczy wersji polskiej

(Niniejsza poprawka dotyczy całego tekstu 
legislacyjnego; przyjęcie tej poprawki 
oznacza konieczność dokonania 
stosowanych zmian w całym tekście).

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Tekst dyrektywy dotyczy zasadniczo kwestii zagrożenia powodziowego, a nie konkretnych 
powodzi.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1

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

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 wniosku Komisji (przedmiot) należy również w tym miejscu wymienić 
środowisko naturalne.

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 powodziowego
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.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Naukowcy jednomyślnie wskazują na 
zwiększenie się w ostatnich latach 
częstotliwości występowania 
ekstremalnych opadów.
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Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 3b (nowy)

(3b) Rada (środowisko) przyznała w swych 
wnioskach z dnia 14 października 2004 r., 
że „w wyniku działalności człowieka 
wzrastać będzie prawdopodobieństwo 
występowania (ekstremalnych) powodzi i 
negatywnych skutków z nimi związanych 
oraz że również zmiany klimatyczne będą 
prowadzić do zwiększenia liczby powodzi.” 
Ponieważ w myśl zasady zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z art. 37 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej wysoki 
poziom ochrony środowiska musi być 
zintegrowany z polityką wspólnotową, 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
podejmować działania mające na celu 
poprawę profilaktyki powodziowej, 
ochrony przed ryzykiem wystąpienia 
powodzi oraz planów ograniczenia 
skutków powodzi.

Uzasadnienie

Zgodnie ze stwierdzeniem Rady zawartym w jej wnioskach z dnia 14 października 2004 r. 
istnieje związek między zmianami klimatycznymi a zwiększonym występowaniem powodzi. 
Ponieważ jest to fakt niezaprzeczalny, należy podjąć działania ograniczające skutki takich 
powodzi.

Poprawka 6
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 

(4) Do tej pory nie ma na szczeblu 
europejskim żadnego instrumentu 
prawnego mającego na celu ochronę 
przed ryzykiem wystąpienia powodzi.
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 
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klimatycznych. wystąpienia powodzi nie jest zasadniczym 
celem tej dyrektywy, ani też uwzględnienie 
przyszłych zagrożeń wynikłych ze zmian 
klimatycznych.

Poprawka 7
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 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 lub fragmentu dorzecza 
pogranicznego położonego na terytorium 
danego państwa członkowskiego, w celu 
określenia zagrożenia powodziowego w 
każdym przypadku i rozważenia 
konieczności dalszych działań.

(nie dotyczy wersji polskiej)

Uzasadnienie

Zmiana słowa „wstępna” na „szacunkowa” dotyczy jedynie tekstu niemieckiego;

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 10a (nowy)

(10a) Biorąc pod uwagę obecne 
możliwości państw członkowskich należy 
zgodnie z zasadą pomocniczości zapewnić 
duży stopień elastyczności na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, w szczególności 
w odniesieniu do organizacji i 
odpowiedzialności władz w zakresie 
planów zarządzania powodziowego oraz 
map zagrożenia powodziowego, a także 
środków i harmonogramów działań dla 
osiągnięcia wytyczonych celów.
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Uzasadnienie

Zob. wnioski Rady (środowisko) z dnia 14 października 2004 r.

Poprawka 9
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. Dlatego też 
każdy plan zarządzania zagrożeniem 
powodziowym powinien uwzględniać 
konkretne warunki geograficzne, 
geologiczne, hydrologiczne, topograficzne
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.

Poprawka 10
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
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Uzasadnienie

Wspomniana tu zasada nie ma zastosowania do zarządzania powodziowego; powyższe 
wskazanie nie jest zatem trafne.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 17

(17) Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
prawa podstawowe i przestrzega zasad 
ustanowionych w szczególności w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności ma ona na celu promowanie 
włączenia do polityki wspólnotowej 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa 
w art. 37 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej.

skreślony

Uzasadnienie

Zob. Uzasadnienie 3b (nowe).

Poprawka 12
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. Państwa członkowskie mogą zatem, 
w pierwszym etapie realizacji, do dnia 
określonego w art. 6 ust. 2, podejmować 
działania w oparciu o istniejące już plany 
pod warunkiem spełnienia minimalnych 
kryteriów, o których mowa w art. 4.
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Uzasadnienie

W myśl zasady pomocniczości prace wykonane przez państwa członkowskie do momentu 
przeprowadzenia pierwszej kontroli wstępnej oceny zagrożenia powodziowego uznaje się za 
zgodne z niniejszą dyrektywą, jeżeli spełniają one minimalne kryteria.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 18a (nowy)

(18a) Podczas opracowywania niniejszej 
dyrektywy uwzględniono w szerokim 
stopniu postanowienia protokołu (nr 13) 
w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
stanowiącego załącznik do Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Poprawka 14
Artykuł 1

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

Niniejsza dyrektywa ma na celu
ustanowienie ramy dla oceny i 
zarządzania związanym z powodzią 
zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, 
środowiska, infrastruktury oraz 
działalności gospodarczej we Wspólnocie.

Poprawka 15
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 
(skreślenie) wraz z oszacowaniem 
wynikających z takiej powodzi szkód dla 
ludzkiego zdrowia, środowiska oraz 
działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Użycie sformułowania „o określonej skali” jest nieprecyzyjne.
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Poprawka 16
Artykuł 3 akapit pierwszy a (nowy)

Jeżeli państwa członkowskie wyznaczą do 
wdrażania niniejszej dyrektywy inny urząd 
właściwy, obowiązywać będą w takim 
przypadku postanowienia art. 3 ust. 6, 8 i 
9 dyrektywy2000/60/WE.

Uzasadnienie

Należy zapewnić państwom członkowskim pewien zakres elastyczności w tym obszarze.

Poprawka 17
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 lub fragmentu dorzecza 
pogranicznego położonego na ich 
terytorium, opierając się na 
dotychczasowej wiedzy i korzystając z 
dostępnych już badań.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które wykonały już prace w tym obszarze, powinny mieć możliwość 
skorzystania z nich.

Poprawka 18
Artykuł 4 akapit drugi litera b)

b) opis powodzi, do których doszło w 
przeszłości;

(b) opis powodzi, do których doszło w 
ostatnich 30 latach;;

Uzasadnienie

Naukowcy są zgodni co do tego, że rozmiary i częstotliwość występowania powodzi rośnie. 
Opis powodzi, do których doszło ponad 30 lat temu, nie stanowi żadnej wartości dodanej.
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Poprawka 19
Artykuł 4 akapit drugi 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,

skreślona

Uzasadnienie

Powyższe kryterium jest zbyt naukowe w odniesieniu do wstępnej oceny; powinno być 
wspomniane dopiero przy sporządzaniu planów zarządzania zagrożeniem powodziowym.

Poprawka 20
Artykuł 4 akapit drugi litera d)

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;

skreślona

Uzasadnienie

Powyższe kryterium jest nazbyt naukowe dla wstępnej oceny; powinno być wspomniane 
dopiero przy sporządzaniu planów zarządzania zagrożeniem powodziowym.

Poprawka 21
Artykuł 4 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić o rezygnacji ze wstępnej oceny 
zagrożenia powodziowego, o której mowa 
w ust. 1, dla dorzeczy, zlewni lub 
wycinków wybrzeża, co do których można 
z góry założyć wystarczające 
prawdopodobieństwo zagrożenia, pod 
warunkiem, że 
a) do dnia określonego w art. 6 ust. 1 
dostępne będą mapy zagrożenia
powodziowego lub plany zarządzania 
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zagrożeniem powodziowym;
b) państwa członkowskie poinformują 
Komisję w terminie określonym w art. 6 
ust. 1, że korzystają z niniejszego 
rozwiązania wyjątkowego; i
c) kontrola wstępnej oceny zagrożenia 
powodziowego, map zagrożenia 
powodziowego lub planów zarządzania 
zagrożeniem powodziowym zostanie 
przeprowadzona zgodnie z rodz. II, III i 
IV w terminach określonych w art. 6
ust. 2, art. 8 ust. 2 wzgl. art. 10 ust. 2.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 15.

Poprawka 22
Artykuł 5

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, każdą zlewnię, wycinek 
wybrzeża i ich fragmenty 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 zostać 
zaakceptowane;

a) dorzecza, zlewnie, wycinki wybrzeża 
lub ich fragmenty, co do których uznaje 
się brak znaczących zagrożeń 
powodziowych występujących w chwili 
obecnej (skreślenie) lub których
potencjalne skutki dla (skreślenie) 
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) dorzecza, zlewnie, wycinki wybrzeża 
lub ich fragmenty, 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 

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

jest koordynowane przez zainteresowane 
państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Nigdy nie będą akceptowane jakiekolwiek negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego.

Poprawka 23
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 (skreślenie).

Poprawka 24
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 lub
fragmentów dorzecza pogranicznego 
położonego na ich terytorium 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).

Poprawka 25
Artykuł 7 ustęp 2 litera a)

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

a) powodzie o przewidywanych 
okresowych nawrotach co 10 lat; 

Uzasadnienie

Określenia takie ja „wysoce/średnio prawdopodobne” nie występują w terminologii 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.
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Poprawka 26
Artykuł 7 ustęp 2 litera b)

b) średnio prawdopodobne powodzie
(przewidywane okresowe nawroty co 100 
lat),

a) powodzie o przewidywanych 
okresowych nawrotach co 100 lat;

Uzasadnienie

Określenia takie jak „wysoce/średnio prawdopodobne” nie występują w terminologii 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.

Poprawka 27
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi litera c)

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

nie dotyczy wersji polskiej

Uzasadnienie

Dotyczy jedynie niemieckiej wersji językowej.

Poprawka 28
Artykuł 9 ustęp 1a (nowy)

1a. W celu sporządzenia takich planów
państwa członkowskie opisują procesy 
zalewowe i ich podatność na zmiany, z 
uwzględnieniem obszarów zalewowych 
jako naturalnych obszarów 
ochronnych/buforowych w przypadku 
powodzi, a także obecnych i przyszłych 
dróg fali powodziowej. Ponadto państwa 
członkowskie opisują plany 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.
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Poprawka 29
Artykuł 9 ustęp 1b (nowy)

1b. Państwa członkowskie mogą korzystać 
dla celów niniejszej dyrektywy z map i 
planów uprzednio sporządzonych dla 
dorzeczy lub ich fragmentów, jeżeli te 
mapy i plany spełniają wymogi niniejszej 
dyrektywy. Nie oznacza to zniesienia 
kontroli i aktualizacji.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które wykonały już prace w tym obszarze, powinny mieć możliwość 
skorzystania z nich.

Poprawka 30
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 lub czynności 
podejmowane dla osiągnięcia innych 
celów nie mogą zwiększać zagrożenia 
powodziowego w żadnym z krajów 
położonych w górnym lub dolnym biegu 
rzeki.

Uzasadnienie

Nie wystarczy tu wspomnieć jedynie o krajach sąsiednich; należy uwzględnić także wszystkie 
skutki w górnym i dolnym biegu rzeki.

Poprawka 31
Artykuł 12 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
koordynację działań związanych z 
realizacją wymogów niniejszej dyrektywy 
w obrębie całego obszaru dorzecza. W 
przypadku międzynarodowego obszaru 
dorzecza zainteresowane państwa 
członkowskie zapewniają wspólnie taką 
koordynację i mogą w tym celu 
wykorzystywać istniejące już struktury, 
których podstawę stanowią umowy 
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międzynarodowe.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 3 ust. 4 ramowej dyrektywy wodnej.

Poprawka 32
Artykuł 12 ustęp 3

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

3. W przypadku międzynarodowego 
obszaru dorzecza wykraczającego poza 
terytorium Wspólnoty, dla którego nie 
dojdzie do opracowania jednego, 
międzynarodowego planu zarządzania 
zagrożeniem powodziowym z udziałem 
zainteresowanych państw trzecich, 
zainteresowane państwo lub państwa 
członkowskie dołożą starań w zakresie 
stosownej koordynacji działań z 
państwami nie-członkowskimi w celu 
osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy na 
obszarze całego dorzecza.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 3 ust. 5 ramowej dyrektywy wodnej.

Poprawka 33
Artykuł 12 ustęp 3a (nowy)

3a. W przypadku wystąpienia problemów, 
które mają wpływ na zarządzanie 
zagrożeniem powodziowym w państwie 
członkowskim i które nie mogą być 
rozwiązane na poziomie państwa 
członkowskiego, odsyła się do art. 12 
dyrektywy 2000/60/WE. 

Uzasadnienie

Dostosowanie do ramowej dyrektywy wodnej.
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Poprawka 34
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 zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE w sprawie 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska udostępniają 
publicznie wyniki wstępnej oceny 
zagrożenia powodziowego, mapy 
zagrożenia powodziowego oraz plany 
zarządzania zagrożeniem powodziowym.

Poprawka 35
Artykuł 18

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wprowadzenia niniejszej 
dyrektywy w życie najpóźniej do dnia 22 
grudnia 2018 r., a następnie w okresach 
sześcioletnich.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wprowadzenia niniejszej 
dyrektywy w życie najpóźniej do dnia 22 
grudnia 2018 r., a następnie w okresach 
sześcioletnich. Przy sporządzaniu 
sprawozdania uwzględniane będą skutki 
zmian klimatycznych.
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UZASADNIENIE

Powodzie to najczęściej występujące katastrofy naturalne w Europie. Powodzie, które miały 
miejsce w Europie w 2002 i 2005 r., spowodowały spustoszenia na większości dotkniętych 
obszarów: odnotowano ofiary śmiertelne, konieczna była ewakuacja ludności, poważnie 
uszkodzone zostały domy i infrastruktura. Doszło również do częściowo długotrwałego 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i olbrzymich szkód gospodarczych. Opady deszczu 
tylko w sierpniu 2005 r. spowodowały śmierć ponad 70 osób. 

Uznaje się za naukowo udowodnione, że częstotliwość i intensywność obfitych opadów 
deszczu potęgowana jest przez wiele czynników związanych z działalnością człowieka:

² intensywną urbanizację, przede wszystkim na obszarach zagrożonych (budowa terenów 
miejskich i dróg, zmiana biegu rzek, nieprzemyślane zabudowywanie obszarów 
zalewowych); 

² wyrąb lasów, szczególnie zezwolony przez władze wyrąb lasów w dolinach pod budowę 
domków letniskowych, na tereny pod działalność gospodarczą i pod budowę centrów 
handlowych na do tej pory zalesionych brzegach rzek górskich;

² intensywne rolnictwo, krytykowane z powodu utwardzania górnych warstw gleby, 
zmniejszania powierzchni łąk i obszarów zalewowych, zabudowy pastwisk wzgl. upraw 
wiosennych;

² erozję gleby.

Po powodziach w 2002 r. Komisja Europejska przedstawiła wspólnotowy program działania 
w zakresie zagrożenia powodziowego, w ramach którego, inter alia, miała zostać osiągnięta 
poprawa badań i informacji. Ponadto Komisja przedstawiła komunikat w sprawie zarządzania 
zagrożeniem powodziowym (COM(2004) 472) zawierający analizę i propozycje 
skoncentrowanych działań. Jednym z tych działań jest niniejszy wniosek w sprawie 
dyrektywy, której celem jest zasadniczo ograniczenie wynikających z powodzi zagrożeń dla 
ludzkiego zdrowia, środowiska, infrastruktury i mienia oraz zarządzanie tymi zagrożeniami.

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z inicjatywy Komisji. W obliczu rosnącego ryzyka 
wstąpienia szkód związanych z powodzią uważa, że istotne jest stworzenie europejskich ram 
prawnych. Wskazuje również, że z uwagi na fakt, iż większość dorzeczy w Europie leży na 
terytorium dwóch lub więcej państw (patrz ilustracja na następnej stronie) niewystarczająca
jest koncepcja zarządzania zagrożeniem powodziowym wyłącznie na szczeblu krajowym. 

Zdaniem sprawozdawcy przy tworzeniu europejskich ram prawnych należy kategorycznie 
przestrzegać zasady pomocniczości; liczne ważne decyzje takie jak poziom ochrony i wybór 
środków ochronnych mogą i powinny być podejmowane samodzielnie przez państwa 
członkowskie.
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Zobowiązania wynikające z niniejszej dyrektywy ograniczają się do następujących działań: 
wstępna ocena zagrożenia powodziowego, sporządzenie map zagrożenia powodziowego oraz 
planów zarządzania zagrożeniem powodziowym. Wcześniejsze dokonanie oceny 
prawdopodobieństwa (art. 4) gwarantuje wyłączenie obszarów, na których nie występuje 
zagrożenie powodziowe, a tym samym możliwość oszczędności np. przy kartowaniu.

Wdrażanie dyrektywy powinno ponadto wiązać się z możliwie małym obciążeniem 
administracyjnym i technicznym państw członkowskich. Jednym z najważniejszych aspektów 
jest tu zapewnienie ochrony dotychczasowego dorobku, tj. możliwości korzystania przez 
państwa członkowskie z wykonanych do tej pory prac w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej. Należy zapewnić również ścisłą harmonizację z ramową dyrektywą 
wodną (2000/60/WE), ponieważ założenia zawarte w tych dwóch tekstach uzupełniają się.

Sprawozdawca proponuje, aby w tekście dyrektywy umieścić zasadę ochrony 
dotychczasowego dorobku. Sprawozdawca opowiada się za ograniczeniem wstępnej oceny do 
elementów kluczowych - na tym etapie nie powinna to jeszcze być wysoce naukowa ocena 
zagrożenia powodziowego. Wystarczy również, że ocena obejmie powodzie, do których 
doszło w ostatnich 30 latach.

Ponadto sprawozdawca chciałby - podobnie jak to ma miejsce w ramowej dyrektywie wodnej 
- powierzyć Komisji funkcję pośrednika w konfliktach między państwami członkowskimi. 
Inne poprawki mają na celu przyznanie państwom członkowskim większego stopnia 
elastyczności lub osiągniecie jasności sformułowań.


