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PR_COD_2am

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 wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 
nim (12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))
(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1, dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0015)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 2 preambuły

(2) Powodzie są zjawiskami naturalnymi, 
którym nie sposób zapobiec. Niemniej 
jednak niektóre działania człowieka i 
zmiany klimatu przyczyniają się do 
zwiększenia prawdopodobieństwa 
występowania powodzi i zaostrzenia ich 
negatywnych skutków.

(2) Powodzie są zjawiskami naturalnymi, 
którym nie sposób zapobiec. Niemniej 
jednak niektóre działania człowieka (takie 
jak przyrost zabudowy mieszkaniowej i 
wzrost wartości majątku na obszarach 
zalewowych, a także erozja i obniżenie 
naturalnego potencjału retencyjnego 
gleby wskutek wycinania lasów i 
prowadzenia działalności rolniczej w 
dorzeczach) i zmiany klimatyczne
przyczyniają się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa występowania 
powodzi i zaostrzenia ich negatywnych 

  
1 Teksty przyjęte dnia 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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skutków.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie nieznacznie zmodyfikowanej poprawki z pierwszego czytania w celu 
bardziej precyzyjnego wyszczególnienia (były punkt 2 preambuły).

W celu ujednolicenia językowego wprowadzono w tym miejscu termin „zmiany klimatyczne”, 
który jest następnie stosowany w całym dokumencie.

Poprawka 2
Punkt 4 preambuły

(4) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej wymaga opracowania 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu dla każdego obszaru dorzecza w 
celu osiągnięcia dobrego stanu 
ekologicznego i chemicznego i przyczyni 
się do ograniczenia skutków powodzi.
Ograniczanie ryzyka wystąpienia powodzi 
nie jest jednak zasadniczym celem tej 
dyrektywy, nie uwzględnia też ona ryzyka 
wystąpienia powodzi w przyszłości 
wynikającego ze zmian klimatu.

(4) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej wymaga opracowania 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu dla każdego obszaru dorzecza w 
celu osiągnięcia dobrego stanu 
ekologicznego i chemicznego i przyczyni 
się do ograniczenia skutków powodzi.
Ograniczanie ryzyka wystąpienia powodzi 
nie jest jednak zasadniczym celem tej 
dyrektywy. Dyrektywa nie uwzględnia 
ryzyka wystąpienia powodzi, które w 
wyniku zmian klimatycznych w 
przyszłości będą występować częściej.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie nieznacznie zmienionej pod względem językowym poprawki z 
pierwszego czytania (były punkt 9 preambuły) ma na celu wyjaśnienie, że należy wzmóc 
działania ochronne w celu zapobiegania rosnącym zagrożeniom powodziowym 
spowodowanym zmianami klimatycznymi. Nie należy jednak szczegółowo prognozować tych 
zmian w odniesieniu do każdego działania ochronnego, jako że pociągnęłoby to za sobą 
wysokie i w znacznej mierze nieuzasadnione nakłady i opóźniłoby sporządzanie planów tam, 
gdzie brak jest odpowiednich danych.

Poprawka 3
Punkt 9 preambuły

(9) Na terytorium Wspólnoty dochodzi do 
rozmaitych rodzajów powodzi, w tym 

(9) Na terytorium Wspólnoty dochodzi do 
rozmaitych rodzajów powodzi, w tym 
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powodzi rzecznych, powodzi wywołanych 
nawalnymi deszczami, powodzi na 
terenach miejskich i powodzi sztormowych 
na obszarach wybrzeża. Szkody 
spowodowane powodzią mogą być 
również zróżnicowane w zależności od 
kraju czy regionu Wspólnoty. Stąd też cele 
dotyczące zarządzania ryzykiem 
powodziowym powinny być określone 
przez same państwa członkowskie i 
powinny się opierać na warunkach 
lokalnych i regionalnych.

powodzi rzecznych, powodzi wywołanych 
nawalnymi deszczami, powodzi na 
terenach miejskich, powodzi wywołanych 
przez systemy kanalizacyjne i powodzi 
sztormowych na obszarach wybrzeża.
Szkody spowodowane powodzią mogą być 
również zróżnicowane w zależności od 
kraju czy regionu Wspólnoty. Stąd też cele 
dotyczące zarządzania ryzykiem 
powodziowym powinny być określone 
przez same państwa członkowskie i 
powinny się opierać na warunkach 
lokalnych i regionalnych.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst z pierwszego czytania (były punkt 15 preambuły). Niniejsza 
dyrektywa powinna również obejmować powodzie wywołane przez systemy kanalizacyjne.

Por. poprawka 18 zawierająca wyjątek.

Poprawka 4
Punkt 10 preambuły

(10) Na pewnych obszarach Wspólnoty 
ryzyko powodziowe może zostać uznane 
za nieznaczne, przykładowo na obszarach 
słabo zaludnionych, niezaludnionych lub 
obszarach o ograniczonej wartości 
gospodarczej lub ekologicznej. W każdym 
obszarze dorzecza lub w każdej jednostce 
zarządzającej powinno się ocenić ryzyko 
powodziowe i konieczność dalszych 
działań.

(10) Na pewnych obszarach Wspólnoty 
ryzyko powodziowe może zostać uznane 
za nieznaczne, przykładowo na obszarach 
słabo zaludnionych, niezaludnionych lub 
obszarach o ograniczonej wartości 
gospodarczej lub ekologicznej. W każdym 
obszarze dorzecza lub w każdej jednostce 
zarządzającej powinno się ocenić ryzyko 
powodziowe i konieczność dalszych 
działań, np. oceny ewentualnych 
możliwości ochrony przeciwpowodziowej.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie tekstu z pierwszego czytania (były punkt 16 preambuły, wersja 
zmieniona).

Poprawka 5
Punkt 11 preambuły

(11) Aby udostępnić skuteczne narzędzie (11) Aby udostępnić skuteczne narzędzie 
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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.

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 tym ryzyko 
zanieczyszczenia środowiska w wyniku 
powodzi.

Uzasadnienie

Dosłowne przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (była poprawka 17) w celu 
doprecyzowania.

Ponieważ w art. 6 ust. 6 (mapy ryzyka powodziowego) dyrektywa przewiduje przedstawianie 
potencjalnych negatywnych skutków związanych z powodzią, ze względu na spójność w 
punktach preambuły muszą znaleźć się przede wszystkim te rodzaje ryzyka, które mogą 
powstać poprzez zanieczyszczenie środowiska w wyniku powodzi.

Poprawka 6
Punkt 13 preambuły

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

Uzasadnienie

Poprawka językowa (por. uzasadnienie poprawki 1).

Poprawka 7
Punkt 16 a preambuły (nowy)
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(16a) Państwa członkowskie powinny 
opierać swoje oceny, mapy i plany na 
najlepszych danych, procedurach i 
technologiach, dostępnych w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem powodziowym.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie i doprecyzowanie/połączenie pod względem treści dwóch poprawek z 
pierwszego czytania (byłe punkty 22 i 24 preambuły) w odniesieniu do użycia nowych 
procedur i technologii służących ochronie obywateli.

Poprawka 8
Punkt 18 a preambuły (nowy)

(18a) Należy w szczególności nadać 
Komisji uprawnienia do określania 
formatów technicznych do celów 
przetwarzania danych, w tym danych 
statystycznych i kartograficznych, oraz 
formatów przekazywania tych danych 
Komisji, a także do dostosowania 
załącznika do postępu naukowo-
technicznego. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia lub uzupełnienie go 
poprzez dodanie nowych, innych niż 
istotne elementów, środki te należy przyjąć 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

Uzasadnienie

Celem poprawek jest wymagane dostosowanie do nowej procedury komitologii.

Poprawka 9
Artykuł 2 punkt 1

1. „powódź” oznacza czasowe pokrycie 
wodą terenu, który normalnie nie jest 
pokryty wodą. Definicja ta obejmuje 
powodzie wywołane przez rzeki, potoki 
górskie, śródziemnomorskie okresowe 

1. „powódź” oznacza czasowe pokrycie 
wodą terenu, który normalnie nie jest 
pokryty wodą. Definicja ta obejmuje 
powodzie wywołane przez rzeki, potoki 
górskie, śródziemnomorskie okresowe 
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cieki wodne oraz powodzie sztormowe na 
obszarach wybrzeża, natomiast może nie 
uwzględniać powodzi wywołanych przez 
systemy kanalizacyjne.

cieki wodne oraz powodzie sztormowe na 
obszarach wybrzeża oraz powodzie 
wywołane przez systemy kanalizacyjne.

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z poprawką 3, również w tym miejscu należy użyć terminu „system 
kanalizacyjny” (zob. także przewidywana ulga w poprawce 18).

W pierwszym czytaniu zastosowano szerszą definicję powodzi, bez wyraźnego wyłączenia 
powodzi wywołanych przez systemy ściekowe (były art. 2 ust. 1). Dlatego też w drugim 
czytaniu należy przywrócić szerszy termin.

Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 2

2. W celu dokonania oceny potencjalnego 
ryzyka na podstawie informacji dostępnych 
lub łatwych do uzyskania, jak na przykład 
z rejestrów, przeprowadza się wstępną 
ocenę ryzyka powodziowego. Ocena ta 
zawiera co najmniej:

2. W celu dokonania oceny potencjalnego 
ryzyka na podstawie informacji dostępnych 
lub łatwych do uzyskania, jak na przykład 
z rejestrów i analiz długofalowego 
rozwoju wydarzeń, a zwłaszcza zmian 
klimatycznych, przeprowadza się wstępną 
ocenę ryzyka powodziowego. Ocena ta 
zawiera co najmniej:

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie i doprecyzowanie/połączenie pod względem treści poprawek z 
pierwszego czytania (były art. 4 ust. 2 lit. c), e) i f)).

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić konieczność uwzględniania podczas wstępnej 
oceny istniejących analiz długofalowego rozwoju wydarzeń, zwłaszcza zmian klimatycznych.

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 2 akapit drugi

a w odpowiednich przypadkach: skreślony

Uzasadnienie

Poprawka stanowi próbę znalezienia kompromisu między wersją Parlamentu z pierwszego 
czytania (brak jakichkolwiek ograniczeń w tekście) a wspólnym stanowiskiem Rady. Niniejszą 
poprawkę należy rozpatrywać jedynie w połączeniu z poprawką 12.
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Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 2 litera d

d) ocenę potencjalnych negatywnych 
konsekwencji przyszłych powodzi dla 
zdrowia ludzkiego środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej , z jak najszerszym 
uwzględnieniem kwestii, takich jak 
topografia, położenie cieków wodnych i 
ich ogólne cechy hydrologiczne oraz 
geomorfologiczne, położenie obszarów 
zamieszkanych, obszarów działalności 
gospodarczej oraz prognozę długofalowego 
rozwoju wydarzeń, w tym wpływ zmian 
klimatu na występowanie powodzi.

d) ocenę potencjalnych negatywnych 
konsekwencji przyszłych powodzi dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej, z jak najszerszym 
uwzględnieniem kwestii, takich jak 
topografia, położenie cieków wodnych i 
ich ogólne cechy hydrologiczne oraz 
geomorfologiczne, rola obszarów 
zalewowych jako naturalnych powierzchni 
retencyjnych, położenie obszarów 
zamieszkanych, obszarów działalności 
gospodarczej oraz prognozę długofalowego 
rozwoju wydarzeń, w tym wpływ zmian 
klimatycznych na występowanie powodzi.
Można zaniechać dokonania 
wymienionych ocen, o ile pozwala na to 
sytuacja w danym regionie.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie poprawki z pierwszego czytania (były art. 4 ust. 2 lit. c)) z uwagi na 
wiadome, ogromne znaczenie powierzchni retencyjnych dla ochrony przeciwpowodziowej.

Poprawka stanowi ponadto próbę znalezienia kompromisu między stanowiskiem Parlamentu 
z pierwszego czytania a wspólnym stanowiskiem Rady. Niniejszą poprawkę należy 
rozpatrywać jedynie w połączeniu z poprawką 11.

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 2 litera d a (nowa)

da) w razie potrzeby ocenę skuteczności 
istniejącej, wytworzonej przez człowieka 
infrastruktury przeciwpowodziowej przy 
uwzględnieniu jej rzeczywistej zdolności 
zapobiegania szkodom, jak również jej 
efektywności z ekonomicznego i 
środowiskowego punktu widzenia.

Uzasadnienie

Dosłowne przywrócenie poprawki z pierwszego czytania (były art. 4 ust. 2 lit. h)).
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Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 4

4. Państwa członkowskie dokonują 
wstępnej oceny ryzyka powodziowego do 
dnia 22 grudnia 2012 r.

4. Państwa członkowskie dokonują 
wstępnej oceny ryzyka powodziowego do 
dnia 22 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie pierwotnie przewidzianych przez Parlament terminów w celu 
usprawnienia postępowania (były art. 6 ust. 1; wersja zmieniona).

Poprawka 15
Artykuł 5 ustęp 1

1. Na podstawie wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, o której mowa w art. 4, 
państwa członkowskie dla każdego obszaru 
dorzecza lub jednostki zarządzającej, o 
której mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), lub 
fragmentu międzynarodowego obszaru 
dorzecza, które są położone na ich 
terytorium, określają takie obszary, na 
których stwierdzają istnienie 
potencjalnego dużego ryzyka 
powodziowego lub dla których istnieją 
racjonalne podstawy do przypuszczania, 
że jego wystąpienie jest prawdopodobne.

1. Na podstawie wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, o której mowa w art. 4, 
państwa członkowskie dla każdego obszaru 
dorzecza lub jednostki zarządzającej, o 
której mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), lub 
fragmentu międzynarodowego obszaru 
dorzecza, które są położone na ich 
terytorium, określają takie obszary, na 
których stwierdzają istnienie dużego 
ryzyka powodziowego lub na których jego 
wystąpienie jest prawdopodobne.

Uzasadnienie

Uproszczenie językowe, mające na celu lepsze zrozumienie tekstu i jasność prawną.

Poprawka 16
Artykuł 6 ustęp 3 litera c

c) wysokie prawdopodobieństwo powodzi, 
w odpowiednich przypadkach.

c) w miarę możliwości wysokie 
prawdopodobieństwo powodzi.

Uzasadnienie

Kompromis między stanowiskiem Parlamentu (brak jakiejkolwiek możliwości wyjątku w 
tekście; były art. 7 ust. 2) a obecnym stanowiskiem Rady. W celu ochrony obywateli należy w 
jak najszerszym stopniu uwzględnić wysokie prawdopodobieństwo powodzi. Jedynie w 
przypadku braku możliwości i/lub przekonującego uzasadnienia można zezwolić odpowiednim 
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władzom na odstąpienie od tego działania.

Poprawka 17
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) 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, a także obszarów zalewowych 
i innych obszarów naturalnych, które 
obecnie lub w przyszłości mogą służyć 
jako powierzchnie retencyjne.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania (por. pierwsza część 
uzasadnienia poprawki 12).

Poprawka 18
Artykuł 6 ustęp 7 a (nowy)

7a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, aby dla obszarów, na których 
występują powodzie wywołane przez 
systemy kanalizacyjne, przygotowanie 
map zagrożenia powodziowego ograniczyć 
do scenariusza, o którym mowa w ust. 3 
lit. a).

Uzasadnienie

Ze względu na ponowne wprowadzenie poprawek nr 3 i 9 przyznaje się państwom 
członkowskim ulgę odnoszącą się do powodzi wywołanych przez systemy kanalizacyjne, 
zgodnie z którą kartowanie musi obejmować tylko zdarzenia ekstremalne.

Poprawka 19
Artykuł 7 ustęp 3 akapit drugi

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
uwzględniają odpowiednie aspekty, takie 
jak koszty i korzyści, zasięg powodzi i 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 
uwzględniają odpowiednie aspekty, takie 
jak koszty i korzyści, zasięg powodzi i 
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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.

trasy przejścia fali powodziowej oraz 
możliwości utrzymywania i/lub 
przywracania obszarów 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.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie tekstu z pierwszego czytania (były art. 9 ust. 5 lit. a)): retencja 
powodziowa jest istotna dla ograniczenia ryzyka powodziowego, dlatego należy wziąć ją pod 
uwagę przy tworzeniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Poprawka 20
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 
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.

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

Uzasadnienie

Kompromis między stanowiskiem Rady a stanowiskiem Parlamentu (były art. 13 ust. 1):
należy dążyć do koordynacji z ramową dyrektywą wodną. Uwzględnienie w niej map 
pozostaje jednak fakultatywne.

Poprawka 21
Artykuł 11

1. Komisja może zgodnie z procedurą, o 1. Komisja może zgodnie z procedurą 
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której mowa w art. 12 ust. 2, przyjąć 
formaty techniczne do celów przetwarzania 
i przekazywania danych Komisji, w tym 
danych statystycznych i kartograficznych.
Formaty techniczne powinny zostać 
przyjęte najpóźniej dwa lata przed datami 
wskazanymi odpowiednio w art. 4 ust. 4, 
art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 5 po uwzględnieniu 
istniejących norm, jak również formatów 
stworzonych na mocy odpowiednich aktów 
wspólnotowych.

regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 12 ust. 2, przyjąć formaty 
techniczne do celów przetwarzania i 
formaty do celów przekazywania danych 
Komisji, w tym danych statystycznych i 
kartograficznych. Komisja dokonuje 
zmiany innych niż istotne postanowień 
niniejszej dyrektywy, dodając nowe 
elementy. Formaty techniczne powinny 
zostać przyjęte najpóźniej dwa lata przed 
datami wskazanymi odpowiednio w art. 4 
ust. 4, art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 5 po 
uwzględnieniu istniejących norm, jak 
również formatów stworzonych na mocy 
odpowiednich aktów wspólnotowych.

2. Komisja, uwzględniając terminy 
okresowych przeglądów i aktualizacji oraz 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
12 ust. 2, może dostosowywać załącznik 
do postępu naukowo-technicznego.

2. Komisja, uwzględniając terminy 
okresowych przeglądów i aktualizacji oraz 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
12 ust. 2, może dostosowywać załącznik 
do postępu naukowo-technicznego

Uzasadnienie

Celem poprawek jest wymagane dostosowanie do nowej procedury komitologii.

Poprawka 22
Artykuł 12 ustęp 2

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE z uwzględnieniem jej art. 8.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 5a ust. od 1 
do 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE z 
uwzględnieniem jej art. 8.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Uzasadnienie

Celem poprawek jest wymagane dostosowanie do nowej procedury komitologii.

Poprawka 23
Artykuł 13 ustęp 1 litera a

1. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o nieprzeprowadzaniu wstępnej 

1. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o nieprzeprowadzaniu wstępnej 
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oceny ryzyka powodziowego, o której 
mowa w art. 4, dla tych dorzeczy, zlewni 
lub obszarów wybrzeża, dla których albo:

oceny ryzyka powodziowego, o której 
mowa w art. 4, dla tych dorzeczy, zlewni 
lub obszarów wybrzeża, dla których albo:

a) rozpoczęły one już przed dniem 22 
grudnia 2010 r. przeprowadzanie oceny 
ryzyka w celu stwierdzenia istnienia
potencjalnego znaczącego ryzyka 
powodziowego lub racjonalnych podstaw 
do przypuszczania, że jego wystąpienie jest 
prawdopodobne, w wyniku czego 
wymieniono ten obszar wśród tych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1, albo

a) stwierdziły już w momencie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka 
powodziowego, że istnieje znaczące ryzyko 
powodziowe lub jego wystąpienie jest 
prawdopodobne, w wyniku czego 
wymieniono ten obszar wśród tych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1, albo

b) podjęły przed dniem 22 grudnia 2010 r.
decyzję o przygotowaniu map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka 
powodziowego oraz o ustanowieniu 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym zgodnie z odpowiednimi 
przepisami niniejszej dyrektywy.

b) podjęły do momentu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy decyzję o 
przygotowaniu map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka 
powodziowego oraz o ustanowieniu 
planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym zgodnie z odpowiednimi 
przepisami niniejszej dyrektywy.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka 
powodziowego sporządzonych przed 
dniem 22 grudnia 2010 r., jeżeli mapy te 
dostarczają informacji, których zakres jest 
zgodny z wymogami art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka 
powodziowego sporządzonych do 
momentu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy, jeżeli mapy te dostarczają 
informacji, których zakres spełnia wymogi 
niniejszej dyrektywy.

3. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym 
sporządzonych przed dniem 22 grudnia 
2010 r., jeżeli zawartość tych planów 
odpowiada wymogom, określonym w art. 
7.

3. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym 
sporządzonych do momentu wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, jeżeli zawartość 
tych planów odpowiada wymogom 
niniejszej dyrektywy.

4. Ust. 1, 2 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla art. 14.

4. Ust. 1, 2 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla art. 14.
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Uzasadnienie

Wprowadzenie stanowiska PE z pierwszego czytania (były art. 17): uznaje się prace wstępne, 
wykonane w państwach członkowskich, o ile zostały one zakończone przed wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy. Przedłużenie okresu przejściowego do roku 2010 nie ma sensu, 
ponieważ przeczy to zasadzie ochrony dotychczasowego dorobku i pociąga za sobą
niebezpieczeństwo ominięcia celów dyrektywy.
Zmiana struktury tekstu wymaga uwzględnienia także tych celów niniejszej dyrektywy, które 
mogłyby zostać zrealizowane w wyniku zmiany załącznika („niniejszej dyrektywy”).
Ponadto tekst otrzymuje brzmienie z pierwszego czytania („spełnia”; były art. 17 ust. 2).
Dodatkowo dokonuje się uproszczenia językowego (por. poprawka 15).

Poprawka 24
Artykuł 16

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy 
do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co 
sześć lat.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy 
do dnia 22 grudnia 2018 r., a następnie co 
sześć lat. Sporządzając niniejsze 
sprawozdanie, uwzględnia się skutki 
zmian klimatycznych.

Uzasadnienie

Stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania (były art. 19): szczególnie w przypadku 
niniejszej dyrektywy nie można pominąć negatywnych skutków zmian klimatycznych, o 
których należy wyraźnie wspomnieć w tym miejscu.
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UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

18 stycznia 2006 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim.
Parlament Europejski wydał opinię w pierwszym czytaniu, 13 czerwca 2006 r. Komitet 
Regionów podjął decyzję o niewydawaniu opinii. Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał 
opinię 17 maja 2006 r. Rada ustaliła wspólne stanowisko 23 listopada 2006 r.

2. Uwagi ogólne

Celem dyrektywy jest stworzenie ram prawnych służących ocenie ryzyka powodziowego i 
zarządzania nim, tak aby zagwarantować ochronę zdrowia ludzkiego, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.
Aby zrealizować te cele, zdecydowano się na trzyetapowe podejście: na początku dokonuje 
się oceny ryzyka powodziowego w celu identyfikacji zagrożonych obszarów, następnie 
tworzy się mapy ryzyka powodziowego, a na koniec opracowywane są plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym w dorzeczach.
Z uwagi na różną sytuację geograficzną i hydrologiczną w państwach członkowskich, a także 
ze względu na nierówne struktury zaludnienia, dyrektywa daje państwom członkowskim 
znaczną swobodę przy określaniu wymaganego poziomu ochrony i podejmowanych w tym 
celu środków wdrażających.

3. Poprawki do wspólnego stanowiska

Wspólne stanowisko zawiera szereg poprawek z pierwszego czytania Parlamentu 
Europejskiego. Stanowisko Parlamentu zostało przyjęte w całości lub częściowo. Wspólne 
stanowisko w istotny sposób zmieniło strukturę dyrektywy. Mimo że wersja Rady zmierza 
częściowo do bardziej przejrzystej strukturyzacji, niektóre istotne poprawki, zaproponowane 
przez Parlament, nie zostały w ogóle przyjęte lub zostały przyjęte jedynie w ograniczonej
formie.
Zdaniem sprawozdawcy wspólne stanowisko Rady należy koniecznie zmienić, oprócz 
poprawy kilku niejasnych językowo miejsc oraz nieprecyzyjnych pod względem prawnym 
sformułowań, ponownie włączając do tekstu szereg poprawek Parlamentu z pierwszego 
czytania.
Aby móc zaakceptować wspólne stanowisko, sprawozdawca uważa za niezbędne dalej idące 
zmiany, udokumentowane poprawkami, o których mowa w punktach poniżej.

1) Zmiany klimatyczne

Zważywszy na uwidaczniające się zmiany klimatyczne i wynikającą z nich debatę publiczną, 
sprawozdawcy wydaje się niezrozumiałe, że wpływ zmian klimatycznych na ryzyko 
powodziowe nie jest właściwie oceniany i uwzględniany już podczas wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego. Oczywiście sprawozdawca jest świadomy faktu, że nie można wnieść do 
wstępnej oceny ryzyka nowych, obszernych danych. Należy jednak sięgnąć do już 
istniejących danych. Zlekceważenie zmian klimatycznych podczas tej podstawowej oceny 
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będzie dla obywateli europejskich niewytłumaczalne.

2) Terminy

W celu zapewnienia szybkiego postępowania wprowadza się ponownie pierwotne terminy 
zakończenia prac wstępnych.
W przeciwieństwie do Rady sprawozdawca jest przekonany, że ze względu na ochronę 
dorobku konieczne są modyfikacje prac wstępnych, przeprowadzonych przez państwa
członkowskie. Z tego względu wprowadza się także poprawki z pierwszego czytania.
Przedłużenie klauzuli dotyczącej ochrony dotychczasowego dorobku do roku 2010, czyli po 
wejściu w życie rzeczonej dyrektywy, zdaniem sprawozdawcy nie ma sensu, ponieważ 
przeczy to zasadzie ochrony dotychczasowego dorobku i pociąga za sobą niebezpieczeństwo 
ominięcia celów dyrektywy.

3) Komitologia

Zmiany ustanawiania warunków wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji (komitologia), wprowadzone decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r., 
wymagają dostosowań, konsekwentnie podejmowanych przez sprawozdawcę.

4) Koordynacja z ramową dyrektywą wodną

W odniesieniu do koordynacji i integracji między proponowaną dyrektywą a dyrektywą 
2000/60/WE wspólne stanowisko Rady ogranicza przepisy, usuwając zobowiązanie do ścisłej 
koordynacji i uznając je za kwestię dobrowolną. Zdaniem sprawozdawcy przy 
opracowywaniu map zagrożenia lub ryzyka powodziowego należy dążyć do koordynacji z 
ramową dyrektywą wodną. Uwzględnienie w niej map pozostaje jednak fakultatywne.

5) Kanalizacja

W tekście wspólnego stanowiska na nowo wprowadza się wykaz rodzajów powodzi, 
wchodzących w zakres dyrektywy, ale także możliwość wyłączenia powodzi wywołanych 
przez systemy ściekowe. W pierwszym czytaniu Parlamentu zastosowano szerszą definicję 
powodzi, bez wyraźnego wyłączenia powodzi wywołanych przez systemy ściekowe. Zdaniem 
sprawozdawcy również w drugim czytaniu należy przywrócić szerszą definicję, obejmującą 
także powodzie wywołane przez systemy ściekowe lub kanalizacyjne.

6) Powierzchnie retencyjne i możliwości ochrony przeciwpowodziowej

Sprawozdawca stoi ponadto na stanowisku, że jeśli we wstępnej ocenie oraz przy 
opracowywaniu map ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem nie uwzględni się 
obszarów mogących pełnić ważną funkcję retencyjną, obszary te mogą w niewystarczający 
sposób przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powodziowego. Z tego względu sprawozdawca 
ponownie wprowadza poprawki z pierwszego czytania odnoszące się do powierzchni 
retencyjnych i możliwości ochrony przeciwpowodziowej.
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