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(текст от значение за ЕИП) 

1. КОНТЕКСТ 

Процедура 

– На 18 януари 2006 г. Комисията представи предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета1 относно оценката и управлението на 
наводнения, която да бъде приета по процедурата за съвместно вземане на решения 
съгласно член 251 от Договора за ЕО. 

– Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 17 май 
2006 г. 

– Европейският парламент прие становището си на първо четене на 13 юни 2006 г. 

– Съветът прие своята обща позиция на 23 ноември 2006 г. 

– Европейският парламент прие становището си на второ четене на 25 април 2007 г. 

Цел на предложението на Комисията 

Предложението се стреми да създаде рамка за оценка и управление на рисковете от 
наводнение, с цел намаляването на свързаните с наводненията неблагоприятни 
последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 
икономическата дейност в Общността.  

2. ЗАБЕЛЕЖКИ НА КОМИСИЯТА 

2.1. Общи положения 

На 25 април 2007 г. Европейският парламент прие 26 изменения от 69 изменения, които 
бяха предложени.  
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26 изменения, приети от Парламента, бяха част от съгласувания със Съвета 
компромисен пакет. Комисията може изцяло да приеме всички тези 26 изменения. 

2.2. Подробни забележки 

Комисията може да приеме измененията от 43 до 52, които се отнасят до 
съображенията, тъй като те допълнително изясняват разпоредбите на директивата, 
касаещи връзките с Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) и ролята на промените 
в климата, управлението на алувиалните долини, замърсяването на околната среда, 
солидарността при споделени речни басейни и употребата на най-добрите налични 
технологии. 

По отношение на нормативните разпоредби Комисията приема изменения от 53 до 69, 
тъй като те подобряват общата позиция, засилвайки:  

- анализа на бъдещи наводнения, включително разглеждането на промените в 
климата, съществуващите защити от наводнения и алувиалните долини при 
предварителната оценка на риска от наводнения, както и определянето на 
2011 г. за дата на тази оценка (изменения 53-58, 66); 

- изискванията за картиране на други значителни източници на замърсяване 
(изменение 59); 

- плановете за управление на риска от наводнение по отношение на 
управлението на алувиалните долини и на практиките, свързани с устойчивото 
използване на земята, солидарността и определянето на приоритетите 
(изменения 60-61, 68, 69); 

- координацията с Рамковата директива за водите (2006/60/ЕО) (изменения 62-
63); 

- процедурата по комитология (изменения 64-65) и 

- анализа на потенциалните ефекти от промяната в климата в доклада на 
Комисията относно изпълнението (изменение 67). 

2.3. Измененото предложение 

В съответствие с член 250, параграф 2 на Договора за ЕО, Комисията изменя 
предложението си по описания по-горе начин. 


