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ДИРЕКТИВА /.../ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

СЪВЕТА

от

относно оценката и управлението на риска от наводнения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 

175, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет1,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора 2,

като имат предвид, че:

1) Наводненията са потенциален причинител на злополуки, разселване на лица, нанасят 

щети на околната среда, сериозно нарушават икономическото развитие и засягат 

икономическата дейност на Общността.

2) Наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено. Някои 

човешки действия и промяната на климата, обаче, допринасят за увеличаване на 

вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях.

  
1 Становище от 17 май 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
2 Становище на Европейския парламент от 13 юни 2006 г. (все още непубликувано в 

Официален вестник) и Решение на Съвета от ...
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3) Уместно и препоръчително е да се намали рискът от неблагоприятните последици, 

особено за човешкото здраве и живот, околната среда, културното наследство, 

икономическата дейност и свързаната с наводненията инфраструктура. При все това, за 

да бъдат ефективни, мерките за намаляване на тези рискове следва да се съгласуват 

доколкото е възможно по протежението на даден речен басейн. 

4) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 

създаването на рамка за действие на Общността в сферата на политиката за водите1

изисква да се разработят планове за управлението на речните басейни за всеки участък 

от речен басейн с цел постигане на добро екологично и химическо състояние, което ще 

доведе до смекчаване на последиците от наводненията. При все това намаляването на 

риска от наводнения не е сред основните цели на настоящата директива и тя не отчита 

бъдещите рискове от наводнения вследствие на промяната на климата.

5) В съобщението на Комисията от 12 юли 2004 г. до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Управление 

на риска от наводнения - предотвратяване, защита и намаляване на последиците от 

наводнения“ се представя нейния анализ и подход към управлението на риска от 

наводнения на общностно ниво и се посочва, че общи и съгласувани действия на 

общностно ниво биха допринесли значително за защитата от наводнения и биха 

подобрили цялостното ниво на защита от наводнения.

6) Ефективното предотвратяване и намаляване на наводненията изисква както 

съгласуване между държавите-членки, така и сътрудничество с трети страни. Това е в 

съответствие с Директива 2000/60/ЕО и международните принципи на управлението на 

риска от наводнения, отчетливо основаващи се на Конвенцията на ООН за защита и

използване на трансгранични водни течения и международни езера, одобрена с 

Решение на Съвета 95/308/ЕО 2 на Съвета, и всички следващи споразумения за 

прилагането .

  
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение № 2455/2001/ЕО (ОВ 

L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).
2 OВ L 186, 5.8.1995 г., стр. 42.
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7) Решение 2001/792/ЕО на Съвета, Евратом от 23 октомври 2001 г. за създаване на 

механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в рамките на 

спасителните операции в областта на гражданската защита1, активизира подпомагането 

и подкрепата от страна на държавите-членки при изключително спешни случаи, 

включително при наводнения. Гражданската защита може да реагира адекватно по 

отношение на засегнатото население и да подобри неговата подготвеност и гъвкавост. 

8) Съгласно Регламент № 2012/2002 на Съвета (ЕО) от 11 ноември 2002 г. за създаване на 

Фонд за солидарност на Европейския съюз2, в случай на сериозно бедствие е възможно 

да се предостави бърза финансова помощ в полза на засегнатите хора, природни зони, 

региони и страни с цел възстановяването им до състояние, възможно най-близко до 

нормалното, но Фондът може да вземе участие единствено при спешни операции, не и в 

предшестващите ги етапи.

9) В рамките на Общността се наблюдават различни видове наводнения като речни 
наводнения, внезапни наводнения, наводнения на населени места, и наводнения на 
крайбрежни райони, причинени от морето. Щетите, причинени от свързаните с 
наводненията събития, може също да се различават в различните страни и райони на 
Общността. Следователно целите, свързани с управлението на риска от наводнения, 
следва да се определят от самите държави-членки и да са съобразени с местните и 
регионални обстоятелства.

10) Рискът от наводнения в някои райони на Общността може да се счита за незначителен, 
например в слабо населените или ненаселените райони, или в райони с ограничени 
икономически ресурси или екологично значение. Във всеки участък от речен басейн 
или звено за управление следва да се оцени рискът от наводнения и необходимостта от 
допълнителни действия.

11) За да може да има ефективно средство за информация, както и добра основа за 
определяне приоритетите и вземане на допълнителни технически, финансови и 
политически решения при управлението на риска от наводнения, е необходимо да се 
предвиди създаването на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на 
районите под риск от наводнения, които показват евентуалните неблагоприятни 
последици, произтичащи от различните възможни сценарии.

  
1 OВ L 297, 15.11.2001 г., стр. 7.
2 OВ L 311, 14.11.2002 г, стр. 3.
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12) С оглед избягване и намаляване на негативните последици от наводненията в 
съответните райони е целесъобразно да се предвидят планове за управление на риска от 
наводнения. Причините и последиците от свързаните с наводненията събития се 
различават в отделните страни и региони на Общността. Следователно плановете за 
управление на риска от наводнения следва да отчитат особеностите на районите, които 
обхващат и да предвиждат решения, съобразени с нуждите и приоритетите в тези 
райони, като същевременно осигуряват съответната координация в участъците от 
речните басейни.

13) Плановете за управление на риска от наводнения следва да се съсредоточат върху 

предотвратяването, защитата и готовността. Елементите на плановете на управление на 

риска от наводнения следва да се преразглеждат периодично и при необходимост да се 

актуализират, като се отчитат вероятните последици от промяната на климата върху 

появата на наводнения.

14) Принципът на солидарност е от голямо значение в контекста на управление на риска от 

наводнения. Предвид споменатия принцип държавите-членки следва да бъдат 

насърчавани да се стремят към справедливо поделяне на отговорностите, когато 

мерките са решени съвместно с оглед на общото благо, във връзка с управлението на 

риска от наводнения по водните течения.

15) С цел предотвратяване на дублирането на работата държавите-членки следва да имат 

право да използват съществуващи предварителни оценки на риска от наводнения, карти 

на районите под заплаха и с риск от наводнения, и планове за управление на риска, за 

да постигнат целите и да удовлетворят изискванията на настоящата директива.

16) Разработването на планове за управление на речни басейни съгласно директива 

2000/60/ЕО и на планове за управление на риска от наводнения съгласно настоящата 

директива представляват елементи от интегрираното управление на речните басейни.

Поради тази причина двата процеса следва да се възползват от общия си потенциал за 

взаимодействие и взаимна полза, вземайки предвид екологичните цели на 

Директива 2000/60/ЕО, която гарантира ефективност и широко приложение на 

ресурсите, като същевременно отчита, че компетентните органи и звената за 

управление могат да бъдат различни съгласно настоящата директива и 

Директива 2000/60/ЕО.
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17) В случаите на многофункционално използване на водните обекти за различни форми на 

трайна човешка дейност (например управление на риска от наводнения, екология, 

корабоплаване по вътрешни води или водна енергия) и последиците за водните обекти 

от такова използване, Директива 2000/60/ЕО предвижда в член 4 ясен и прозрачен 

процес относно такова използване и последиците, включително възможни изключения 

от целите „добър статут“ или „невлошаване“.

18) Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива трябва да бъдат приети 

съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на 

процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на 

Комисията1.

19) Настоящата директива зачита основните права и спазва признатите принципи, в 

частност от Хартата за основните права на Европейския съюз. В частност, тя се стреми 

към насърчаване включването в политиките на Общността на високо ниво на защита на 

околната среда в съответствие с принципите за устойчиво развитие, съгласно член 37 от 

Хартата за основните права на Европейския съюз.

20) Като се има предвид, че целта на настоящата директива, а именно създаването на рамка 

от мерки за намаляване на риска от вреди вследствие на наводнения, не може да бъде 

осъществена достатъчно добре от държавите-членки, а може следователно, поради 

размерите и последиците от действията, да бъде по-добре осъществена на общностно 

ниво, Общността може да вземе мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, 

предвиден в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, както е 

предвидено в споменатия член, настоящата директива не превишава рамките на 

необходимото за постигането на тази цел.

21) Съгласно принципите на пропорционалност и субсидиарност и протокола за прилагане 
на принципите на субсидиарност и пропорционалност, приложени към Договора, и с 
оглед на наличните възможности на държавите-членки, на местно и регионално 
равнище следва да се предвиди възможност за значителна гъвкавост, в частност 
относно организацията и отговорността на органите. 

  
1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО 

(ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
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22) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество1, държавите-членки се насърчават да съставят за себе си и в интерес 

на Общността свои собствени таблици, които илюстрират доколкото е възможно 

съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги 

направят обществено достъпни,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Глава І 

Общи разпоредби

Член 1

Целта на настоящата директива е да определи рамка за оценка и управление на риска от 

наводнения, като се стреми да намали неблагоприятните последици за човешкото здраве, 

околната среда, културното наследство и икономическата дейност, свързана с наводненията 

в Общността.

Член 2

За целите на настоящата директива, освен определенията за „река“, „ речен басейн“, 

„подбасейн“ и „участък от речен басейн“, съгласно член 2 от Директива 2000/60/ЕО, се 

прилагат следните определения: 

1) „наводнение“ означава временното покриване с вода на земен участък, който обичайно 

не е покрит с вода. Това включва наводнения от реки, планински потоци, 

средиземноморски сезонни водни течения и предизвикани от морето наводнения на 

крайбрежни райони, и може да изключва наводнения от канализационните системи;

  

1 ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр.1.
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2) „риск от наводнения“ означава комбинацията от вероятността от наводнение и 

евентуалните неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, 

културното наследство и икономическата дейност, обичайно свързвани с наводненията.

Член 3

1. За целите на настоящата директива държавите-членки използват споразуменията, 

договорени съгласно член 3, параграфи 1, 2, 3, 5 и 6 от Директива 2000/60/ЕО. 

2. При прилагането на настоящата директива, обаче, държавите-членки могат да:

а) назначават компетентни органи, различни от посочените в член 3, параграф 2 от 

Директива 2000/60/ЕО;

б) посочват определени крайбрежни райони или самостоятелни речни басейни и да 

ги възлагат на звено за управление, различно от посочените в член 3, параграф 1 

от Директива 2000/60/ЕО.

В такива случаи до ...* държавите-членки съобщават на Комисията информацията, 

предвидена в Приложение І към Директива 2000/60/ЕО. За тази цел всяко позоваване на 

компетентни органи и участъци от речни басейни се приема като позоваване на 

компетентните органи и звената за управление съгласно настоящия член. Държавите-

членки уведомяват Комисията за всички промени в информацията, установена съгласно 

настоящия параграф в тримесечен срок от настъпването на промените.

  
* Две години и половина след датата на влизане в сила на настоящата директива.
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Глава ІІ 

Предварителна оценка на риска от наводнения

Член 4

1. За всеки участък от речен басейн или звено за управление, споменати в член 3, 

параграф 2, буква б) или за тази част от район от международен речен басейн, която се 

намира на тяхна територия, държавите-членки извършват предварителна оценка на 

риска от наводнения в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2. Предварителна оценка на риска от наводнения се извършва, за да се осигури оценка на 

евентуалните рискове въз основа на налична или леснодостъпна информация, като 

например официални документи. Оценката включва минимум следното:

а) карти на участъците от речните басейни в целесъобразен мащаб, включително 

границите на речните басейни, подбасейни и където е уместно крайбрежни 

райони, указващи топографията и земеползването; 

б) описание на възникнали в миналото наводнения със значителни неблагоприятни 

последици върху човешкото здраве, околната среда, културно наследство и 

икономическа активност, и за които вероятността да се повторят в бъдещето все 

още съществува, включително обхвата на наводненията, пътят им на 

разпространение и оценка на отрицателните последици от тях;

в) описание на сериозните наводнения в миналото, когато може да се очакват 

значителни неблагоприятни последици, произтичащи от подобни бъдещи 

събития;
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и, когато е целесъобразно, включва:

г) оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за 

човешкото здраве, околната среда, културното наследство и икономическата 

дейност, като се отчитат доколкото е възможно аспекти като топографията, 

разположението на водните течения и техните общи хидроложки и гео-

морфологични характеристики, разположението на населените места, районите на 

икономическа дейност и дългосрочното благоустройство, включително влиянието 

на промяната на климата върху появата на наводнения.

3. Когато става въпрос за международните участъци от речни басейни или звената за 

управление, споменати в член 3, параграф 2, буква б), които са общи с други държави-

членки, държавите-членки гарантират обмен на актуална информация между 

съответните компетентни органи.

4. Държавите-членки завършват предварителната оценка за риска от наводнения до 22 

декември 2012 г.

Член 5

1. Въз основа на предварителната оценка на риска от наводнения съгласно член 4, 

държавите-членки посочват за всеки участък от речен басейн или звено за управление 

съгласно член 3, параграф 2, буква б) или за част от участък от международен речен 

басейн, прилежащ към тяхната територия, тези райони, за които считат, че съществува 

значителен потенциален риск от наводнения или може основателно да се предвиди 

вероятност за такъв.

2. Определянето съгласно параграф 1 на райони, принадлежащи към участък от 

международен речен басейн или към звено за управление съгласно член 3, параграф 2, 

буква б), общи с друга държава-члена, се съгласува между съответните държави-

членки. 
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Глава ІІІ 

Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения 

Член 6

1. Държавите-членки съставят, на ниво участък от речен басейн или звено за управление 

съгласно член 3, параграф 2, буква б), карти на районите под заплаха от наводнения и 

карти на районите с риск от наводнения в най-уместния мащаб за областите, 

определени по член 5, параграф 1.

2. Съставянето на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с 

риск от наводнения съгласно член 5, които са общи с други държави-членки, се 

извършва след предварителен обмен на информация между съответните държави-

членки.

3. Картите на районите под заплаха от наводнения покриват географските райони, които 

може да бъдат наводнени по следните начини:

а) наводнения с малка вероятност за случване или сценарии за извънредни събития; 

б) наводнения със средна вероятност за случване (вероятен период за повторно 

случване ≥ 100 години);

в) наводнения с висока вероятност за случване, където е целесъобразно.

4. За всеки сценарий съгласно параграф 3 са показват следните елементи:

а) обхвата на наводнението;

б) дълбочина или ниво на водата, ако е целесъобразно;
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в) когато е целесъобразно, скорост на течението или съответен воден дебит.

5. Картите на районите под заплаха от наводнения показват евентуалните неблагоприятни 

последици според сценариите за наводнения съгласно параграф 3 и изразени чрез 

следните показатели:

а) примерен брой на евентуално засегнати жители;

б) вид икономическа дейност в потенциално засегнатия район;

в) конструкции съгласно Приложение І към Директива 96/61/ЕО на Съвета от 

24 септември 1996 г. относно интегрираното предотвратяване и контрол на 

замърсяването1, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради 

авария в случай на наводнение и потенциално засегнатите райони, посочени в 

Приложение ІV, параграф 1, букви и), иии) и х) към Директива 2000/60/ЕО;

г) друга информация, която държавата-членка счита за полезна, като посочване на 

райони, където могат да възникнат наводнения с високо съдържание на пренасяни 

седименти и отпадъци.

6. Държавите-членки могат да решат, че за крайбрежните райони, където има високо ниво 

на защита, съставянето на карти за заплахата от наводнения се ограничава до сценария, 

споменат в параграф 3, буква а).

7. Държавите-членки могат да решат, че за райони, където наводненията се предизвикват 

от подпочвени води, съставянето на карти за заплахата от наводнения се ограничава до 

сценария, споменат в параграф 3, буква а).

8. Държавите-членки гарантират, че картите на районите под заплаха от наводнения и 

картите на районите с риск от наводнения ще бъдат завършени до 22 декември 2013 г.

  
1 OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) 

№ 166/2006 (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).
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Глава ІV 

Планове за управление на риска от наводнения 

Член 7

1. Въз основа на картите, споменати в член 6, държавите-членки съставят планове за 

управление на риска от наводнения, съгласувани на ниво участък от речен басейн или 

звено за управление, споменати в член 3, параграф 2, буква б) за областите, определени 

в член 5, параграф 1 и районите, попадащи в приложното поле на член 13, параграф 1, 

буква б) в съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2. Държавите-членки си поставят целесъобразни цели във връзка с управлението на риска 

от наводнения за районите, определени в член 5, параграф 1 и областите, обхванати от 

член 13, параграф 1, буква б), които се съсредоточават върху намаляването на 

потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, 

околната среда, културното наследство и икономическата дейност и, ако е 

целесъобразно, върху неструктурните инициативи и/или намаляването на вероятността 

от наводнения.

3. Плановете за управление на риск от наводнения включват мерки, които целят 

постигане на целите, определени в съответствие с параграф 2 и включват 

компонентите, установени в Част А на Приложението.

Плановете за управление на риска от наводнения включват съответните аспекти като 

разходи и ползи, обхват и път на разпространение на наводненията, и районите, които 

имат потенциал да задържат наводняващи води, екологичните цели съгласно член 4 от 

Директива 2000/60/ЕО, управлението на почвите и водите, териториалното устройство, 

земеползването, опазването на природата, инфраструктурата, свързана с корабоплаване 

и пристанища. 
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Плановете за управление на риска от наводнения разглеждат всички аспекти на 

управлението на риска, като се съсредоточават върху предотвратяването, защитата, 

готовността, включително прогнозите за наводнения и системите за ранно 

предупреждение и отчитат характеристиките на конкретния речен басейн или 

подбасейн. Плановете за управление на риска от наводнения може също така да 

включват контролираното наводняване на определени райони в случай на наводнение.

4. Плановете за управление на риска от наводнения, разработени от дадена държава-

членка, не включват мерки, които, по своя мащаб и влияние, значително увеличават 

риска от наводнения в посока по течението или срещу течението за други държави в 

същия речен басейн или подбасейн, освен ако тези мерки не са съгласувани и 

съответните държави-членки не са намерили общо решения в рамките на член 8.

5. Държавите-членки гарантират, че плановете за управление на риска от наводнения ще 

бъдат съставени и публикувани до 22 декември 2015 г.

Член 8

1. За участъците от речните басейни или звената за управление, споменати в член 3, 

параграф 2, точка б), които попадат изцяло в тяхната територия, държавите-членки 

гарантират, че е съставен единен общ план за управление на риска от наводнения или 

набор от планове за управление на риска от наводнения, съгласувани на ниво участък 

от речен басейн .
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2. Когато участък от международен речен басейн или звено за управление, споменати в 

член 3, параграф 2, буква б) попадат изцяло в рамките на Общността, държавите-

членки гарантират съгласуване с цел съставяне на единен общ план за управление на 

риска от наводнения или набор от планове за управление на риска от наводнения, 

съгласувани на ниво район на международен речен басейн. Ако не бъдат съставени 

такива планове, държавите-членки съставят планове за управление на риска от 

наводнения, обхващащи поне част от района на международния речен басейн, попадащ 

в тяхната територия, които са съгласувани, доколкото е възможно, на ниво участък от 

международен речен басейн.

3. Когато участък от международен речен басейн или звено за управление съгласно 

член 3, параграф 2, буква б), излизат извън границите на Общността, държавите-членки 

се стремят да разработят единен общ международен план за управление на риска от 

наводнения или набор от планове за управление на риска от наводнения, съгласувани 

на ниво участък от международен речен басейн. ако това е невъзможно, се прилага 

параграф 2 за тези части от международния речен басейн, които попадат в тяхната 

територия.

4. Плановете за управление на риска от наводнения, споменати в параграфи 2 и 3, биват 

допълнени, където е целесъобразно, от страни, споделящи подбасейн, от по-подробни 

планове за управление на риска от наводнения, съгласувани на ниво международни

подбасейни.

5. Когато пред държава-членка стои за разрешаване въпрос, който оказва влияние върху 

управлението на риска на наводнения в нейните води, но не може да бъде разрешен от 

тази държава-членка, тя може да докладва пред Комисията и всяка друга засегната 

държава-членка и може да отправи препоръки за разрешаването му.

Комисията отговаря на всички доклади и препоръки от държавите-членки в 

шестмесечен срок.
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Глава V

Съгласуване с Директива 2000/60/ЕО, обществена информация и консултация

Член 9

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за съгласуване на прилагането на 

настоящата директива и на Директива 2000/60/ЕО, като се съсредоточават върху 

възможностите за подобряване на ефективността, обмена на информация и за постигане на 

взаимодействие и извличане на ползи, като се отчитат екологичните цели, определени в 

член 4 на Директива 2000/60/ЕО. По-специално:

1) съставянето на първите карти на районите под заплаха от наводнения и карти на 

районите под риск от наводнения и последващите им преразглеждания, както е 

посочено в членове 6 и 14 от настоящата директива, се извършва така, че съдържащата 

се в тях информация да е в съответствие с информацията, представена съгласно 

Директива 2000/60/ЕО. Те могат, ако считат за целесъобразно, да се съгласуват 

допълнително и да се включат в преразглежданията, предвидени в член 5, параграф 2 от 

Директива 2000/60/ЕО;

2) разработването на първите планове за управление на риска от наводнения и 

последващите им преразглеждания, както се споменава в членове 7 и 14 от настоящата 

директива, се извършват, ако се счита за целесъобразно, съгласувано с 

преразглежданията на плановете за управление на речните басейни, предвидени в член 

13, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО и могат да бъдат включени към тях; 

3) активното участие на всички заинтересовани страни съгласно член 10 от настоящата 

директива се съгласува, както е целесъобразно, с активното участие на 

заинтересованите страни съгласно член 14 от Директива 2000/60/ЕО. 
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Член 10

1. В съответствие с приложимото законодателство на Общността държавите-членки 

оповестяват публично предварителната оценка на риска от наводнения, картите на 

районите под заплаха от наводнения, картите на районите под риск от наводнения и 

плановете за управление на риска от наводнения.

2. Държавите-членки насърчават активното включване на заинтересованите страни в 

разработването, преразглеждането и актуализирането на плановете за управление на 

риска от наводнения, споменати в Глава ІV. 

Глава VІ

Мерки за изпълнение и изменения

Член 11

1. В съответствие с процедурата по член 12, параграф 2, Комисията може да одобри 

технически формати за целите на обработването и предаването на информация, 

включително статистическа и картографска, на Комисията. Техническите формати 

следва да бъдат одобрени поне две години преди датите, отбелязани съответно в член 4, 

параграф 4, член 6, параграф 8 и член 7, параграф 5, като се отчитат съществуващите 

стандарти и формати, разработени съгласно съответни актове на Общността.

2. Като отчита периодите за преглед и актуализиране и в съответствие с процедурата 

съгласно член 12, параграф 2, Комисията да приведе Приложението в съответствие с 

постигнатия научно-технически прогрес.
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Член 12

1. В своята работа Комисията бива подпомагана от Комитета, учреден по силата на член 

21 от Директива 2000/60/ЕИО (наричан по-нататък в текста „Комитет”).

2. Когато се прави позоваване на този параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 

1999/468/ЕО, като се отчитат разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три 

месеца.

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.

Глава VІІ 

Преходни мерки 

Член 13

1. Държавите-членки може да решат да не извършват предварителна оценка на риска от 

наводнения съгласно член 4 за тези речни басейни, подбасейни или крайбрежни 

райони, когато те или:

а) вече са предприели извършване на оценка на риска, достигайки до заключението, 

преди 22 декември 2010 г., че съществува голям потенциален риск от наводнения 

или че основателно може да се счита, че има вероятност за такъв, така че 

съответен район да бъде присъединен към споменатите в член 5, параграф 1 или 

б) са решили, преди 22 декември 2010 г., да съставят карти на районите под заплаха 

от наводнения и карти на районите под риск от наводнения, и да разработят 

планове за управление на риска от наводнения съгласно съответните разпоредби 

от настоящата директива.
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2. Държавите-членки могат да решат да използват картите на районите под заплаха от 

наводнения и картите на районите под риск от наводнения, завършени преди 22 

декември 2010 г., при условие, че информацията, съдържаща се в тези карти, отговаря 

на изискванията на член 6. 

3. Държавите-членки могат да решат да използват плановете за управление на риска от 

наводнения, завършени преди 22 декември 2010, при условие, че съдържанието на тези 

планове отговоря на изискванията на член 7.

4. Параграфи 1, 2, 3 се прилагат без да се нарушава член 14.

Глава VІІІ

Преразглеждания, доклади и окончателни разпоредби 

Член 14

1. Предварителната оценка на риска от наводнения или оценката и решенията съгласно 

член 13, параграф 1, се преразглеждат и, ако е необходимо, се актуализират до 

22 декември 2018 г. и на всеки шест години след това.

2. Картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите под риск от 

наводнения се преразглеждат и, ако е необходимо, се актуализират до 22 декември 2019 

г. и на всеки шест години след това.

3. Планът/плановете за оценка на риска от наводнения се преглежда/т и, ако е 

необходимо, се актуализира/т, включително елементите, предвидени в част Б от 

Приложението, до 22 декември 2021 г. и на всеки шест години след това.
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4. Вероятните последици от промяната на климата върху възникването на наводнения се 

взимат предвид при извършването на преразглежданията съгласно параграфи 1 и 3. 

Член 15

1. Държавите-членки предоставят на Комисията предварителната оценка на риска от 

наводнения, картите на районите под заплаха от наводнения, картите на районите под 

риск от наводнения и плановете за управление на риска от наводнения, споменати в 

членове 4, 6 и 7, както и техните преразглеждания, и, където е целесъобразно, техните 

актуализирани варианти в срок от три месеца след датите, посочени съответно в член 4, 

параграф 4, член 6, параграф 8, член 7, параграф 5 и член 14. 

2. Държавите-членки информират Комисията относно решенията, приети в съответствие с 

член 13, параграфи 1, 2 и 3 и предоставят на разположения съответната информация, 

свързана с тях, в рамките на сроковете, посочени в член 4, параграф 4, член 6, параграф 

8 и член 7, параграф 5. 

Член 16

До 22 декември 2018 г. и на всеки шест години след това Комисията подава до Европейския 

парламент и до Съвета доклад относно изпълнението на настоящата директива.

Член 17

1. Държавите-членки привеждат в действие законовите, подзаконовите и 

административни разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива 

преди ...* Те незабавно информират Комисията за това.

  
* Две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.
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Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.

Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата 

директива.

Член 18

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален 

вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в

За Европейския парламент: За Съвета

Председател Председател

________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

A. Планове за управление на риска от наводнения 

I. Елементи на първите планове за управление на риска от наводнения:

1) заключенията на предварителната оценка за риска от наводнения съгласно 

изискванията на Глава ІІ под формата на обобщена карта на участъка от 

речния басейн или звеното за управление съгласно член 3, параграф 2, буква 

б), очертаваща районите, определени съгласно член 5, параграф 1, които са 

предмет на този план за управление на риска от наводнения;

2) картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск 

от наводнения, разработени съгласно Глава ІІІ или вече съществуващи в 

съответствие с член 13 и заключенията, които могат да бъдат направени от 

тези карти;

3) описание на целите на управлението на риска от наводнения, определени в 

съответствие с член 7, параграф 2;

4) резюме на мерките, целящи постигане на целите на управлението на риска 
от наводнения, включително мерките, предприети в съответствие с член 7 и 
мерките относно наводнения, предприети съгласно други актове на 
Общността, включително Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 
г. относно оценката на последиците от определени държавни и частни 
проекти върху околната среда 1 и Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 
декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии с 
наличие на опасни вещества 2, Директива 2001/42/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците 
от определени планове и програми върху околната среда 3 и Директива 
2000/60/EО;

  
1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 2003/35/EO 

на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).
2 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2003/105/EO 

на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 97).
3 OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
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5) когато е налично, за общи речни басейни и подбасейни, описание на 

методологията, която са възприели съответните държави-членки за анализ 

на разходите и ползите, използван за оценка на мерките с транснационално 

въздействие.

II. Описание на изпълнението на плана:

1) описание на начина за наблюдение на напредъка по изпълнението на плана;

2) резюме на обществено достъпната информация и предприети 

мерки/действия за консултация;

3) списък на компетентните органи и, когато е целесъобразно, описание на 

процеса на съгласуване в който и да е участък от международен речен 

басейн и на процеса на съгласуване с Директива 2000/60/ЕО.

B. Елементи на последващото актуализиране на плановете за управление на риска от 

наводнения:

1) каквито и да е промени или актуализации от публикуването на предходната 

версия на плана за управление на риска от наводнения, включително резюме на 

преразглежданията, проведени в съответствие с член 14;

2) оценка на напредъка по изпълнението на целите съгласно член 7, параграф 2;

3) Описание и обяснение за всички мерки, предвидени в по-ранна версия на плана за 

управление на риска от наводнения, които са били планирани, но не са били 

предприети;

4) описание на всички допълнителни мерки от публикуването на предходната версия 

на плана за управление на риска от наводнения.
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I. INTRODUCTION

The Commission adopted its proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on the assessment and management of floods on 18 January 2006.

The European Parliament adopted its first-reading opinion on 13 June 2006.

The Committee of the Regions has decided not to deliver an opinion.

The Economic and Social Committee adopted its opinion on 17  May 2006.

The Council adopted its common position on 23 November 2006.

II. OBJECTIVE

The objective of this Directive is to establish a framework for the assessment and 

management of flood-related risks to human health, the environment, cultural heritage and 

economic activity. It will ask for a preliminary flood risk assessment, flood mapping in all 

areas with a significant flood risk, coordination within shared river basins and production of 

flood risk management plans through a broad participatory process. 

Given the diversity across the EU in terms of geography, hydrology and settlement structure, 

the proposed Directive provides considerable flexibility for Member States to determine the 

objectives for the management of flood risks, the measures to be taken to achieve these 

objectives, and the timetables for implementing measures in the flood risk management plans.

The application of the proposed Directive and that of the Water Framework Directive shall be 

coordinated.
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III. ANALYSIS OF THE COMMON POSITION

1. General

The common position incorporates a number of the European Parliament's first reading 

amendments, either verbatim, in part or in spirit. These improve or clarify the text of the 

proposed Directive. 

However, other amendments are not reflected in the common position because the Council 

agreed that they were unnecessary and/or unacceptable. 

2. General provisions (Title, Chapter I)

The common position is consistent with Amendment 1, which changes the title of the 

Directive. Since the reference to the attainment of environmental objectives laid down in 

existing Community legislation is covered by the Directive's legal basis, Amendment 26 was 

taken in part. The common position is not aligned with Amendment 27 which would limit the 

application of the Directive to specific causes of floods. The consequences for human health 

and economic activity are also mentioned in the definition of flood risk. The Council, 

however, adds a non-exhaustive list of types of flood and the possibility of excluding floods 

from sewerage systems. Amendments 28 and 29 were taken in part and in full, respectively. 

Amendment 30 on the use of other competent authorities was taken in full. In addition, a 

possibility of using units of management different from those assigned pursuant to Article 

3(1) of Directive 2000/60/EC was introduced.
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3. Preliminary flood risk assessment (Chapter II)

Amendments 32 and 33 were taken in full. Article 4 was simplified to reduce the 

administrative burden of the preliminary flood risk assessments and, consequently,

Amendments 34 and 36 were not accepted. However, the assessment of the effectiveness of 

existing flood protection infrastructure as mentioned in Amendment 36 forms an implicit part 

of any flood risk assessment. A distinction between past and future floods was also made. In 

Article 4(2)(d), the Council made the taking into account of future floods optional for 

Member States.

The Council deleted Article 5 (1)(a) of the original proposal to which Amendment 38 is 

referring to with the aim of simplifying and streamlining the text. 

Amendment 39 was accepted in spirit. Amendment 40 was taken over in Article 4.

4. Flood hazard maps and flood risk maps (Chapter III)

The issue of subsidies is beyond the scope of this Directive and Amendment 85 was therefore 

not accepted. Amendments 42 and 43 were rejected because they were redundant. 

Amendments 44, 46 and 48 are covered by Article 6(5)(d), which leaves it up to Member 

States to decide on other information to include in flood risk maps. Article 7(3) is also 

consistent with Amendment 48. Amendment 45 is redundant since the wording in the 

common position has changed. Amendment 47 was rejected since it is not feasible to 

distinguish between and map specific causes of floods, and Amendment 49 was taken over in 

part. 

Amendments 50 and 51 were not acceptable because they added extra layers to the risk 

assessment and characterisation process. Amendment 52 was accepted in Article 6(5)(d).  
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5. Flood risk management plans (Chapter IV, Annex)

The part of Amendments 35 and 60 which related to cost and benefit considerations was 

taken over in Article 7(3). Amendment 53 was not taken, since it is not necessary to make an 

explicit reference to other Directives Member States have to comply with. Article 7(3) is 

consistent with Amendment 54 as regards flood plain areas and conveyance routes. 

Amendment 56 was taken up insofar as it related to the solidarity principle and Amendment 

57 was partly accepted as regards non-structural measures and as far as flood risk 

management plans shall not include measures which may increase flood risk upstream or 

downstream of other countries (Article 7(4)).

Amendment 58 was not acceptable since the Council did not wish to lay stress on the review 

of flood events.  Amendment 59 was taken in principle in the Annex. Amendment 61 was 

taken in part and principle as regards the principle of solidarity. Amendment 62 was not 

accepted so as to keep the solidarity principle sufficiently general. Amendment 63 was not 

accepted since the suggested coordination procedure was not taken on board and certain parts 

of the amendment were unnecessary. 

Amendments 64 and 65 were taken in part and principle with respect to coordination for the 

whole of the river basin.  Amendment 66 was fully taken but with different wording, 

reproducing the text from the Water Framework Directive.  The two separate votes were 

rejected since the Council wanted to maintain the coordination optional. Amendment 68 was 

taken in principle in the common position by making a reference to public participation in 

Article 10(1). Amendment 69 was rejected because involvement of the public was already 

covered in Article 10. The common position does not include details of preparedness 

measures and is therefore not consistent with Amendments 69 and 70. Amendment 72 was 

rejected because it is not appropriate in the context of reporting requirements.
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Amendment 74 was rejected. The Council believes that Article 7(3) already provided the link 

between this Directive and the Water Framework Directive . It is up to Member States to 

define the measures aimed at reducing the potential adverse consequences of flooding. 

Amendment 75 was rejected since the terminology is inconsistent with Articles 7(2) and 7(3). 

Amendment 86 was accepted. 

6. Transitional measures (Chapter VII)

The common position builds on existing work at national and regional levels, namely flood 

hazard maps, flood risk maps and management plans. Article 13 takes on board, in part and/or 

in principle, Amendments 31, 37, 41, 55 and 71. 

7. Other

§ In the preamble, the common position takes in part or principle European Parliament 

Amendments 2, 12, 16, 17, 24 and 25. The common position is not consistent with 

Amendment 4 since preliminary flood risk assessment takes into consideration floods 

which have occurred in the past and the failure of traditional flood risk management 

strategies. Amendment 5 is out of place in this Directive since it refers to coordination 

within Member States and to how authorities coordinate internally. Amendment 9 was 

rejected because it is unnecessary: it expands Recital 19 and reproduces text from 

Council conclusions. Amendment 23 was also rejected since it is an editorial change to 

Recital 19. Amendment 13 was rejected as it does not reflect a provision in the articles. 

Since the notion of preliminary risk assessment was simplified, Amendments 15 and 18 

were not acceptable. Amendments 19 and 21 are beyond the scope of this Directive. The 

common position being based on the principles of subsidiarity and solidarity, 

Amendment 20 was partly taken on board. Amendment 22 was already covered by 

Recital 17 and, therefore, rejected. 

§ References to climate change (Amendments 7, 9, 10 and 38 are covered in part by 

Recitals 2 and 5 and by Article 4(2)(d). The obligation to take into account climate 

change starts in 2018, so Amendment 73 was unacceptable. 
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IV. CONCLUSION

The Council considers that its common position largely takes into account the opinion of the 

European Parliament at first reading. It represents a balanced and realistic solution aiming to 

reduce the consequences of floods in the European Union, while ensuring a close link to the 

implementation of the Water Framework Directive. The Council looks forward to a 

constructive discussion with the European Parliament with a view to the early adoption of the 

Directive. 
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COMMISSION STATEMENT ON CLIMATE CHANGE

The Commission regrets that the common position did not include a text which would have ensured 

that the impact of climate change on flood risk was properly assessed and considered.

The Commission nevertheless hopes and expects that Member States will take into account 

projected impacts of climate change. Anything else would be incomprehensible to our citizens.



14566/06 ADD 1 urq/STCS/ck 2
JUR EN

COMMISSION STATEMENT ON THE CORRELATION TABLE (RECITAL 22)

The Commission wishes to highlight its proposal, in accordance with the objectives of the 

interinstitutional agreement on better lawmaking, concerning the establishment by the Member 

States of tables that demonstrate the correlation between the Directive and the transposition 

measures taken by the Member States, so as to allow the Commission to verify the conformity of 

national measures with the provisions in Community legislation.

The Commission will not block a common position by the Council. The Commission however 

expects that this issue, which is of a horizontal nature, will be assessed jointly by the institutions.

________________________
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2006/0005 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

Common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council 
Directive on the assessment and management of floods 

(Text with EEA relevance) 

1. BACKGROUND 

Date of transmission of the proposal to the EP and the Council 
(document COM(2006)15 final – 2006/0005 COD): 

18.1.2006

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

17.5.2006

Date of the opinion of the European Parliament, first reading: 13.6.2006

Date of adoption of the Common Position: 23.11.2006

2. OBJECTIVE OF THE COMMISSION PROPOSAL 

The objective of the proposed Directive is to reduce and manage the risks which floods pose 
to human health, the environment, infrastructure and property. It proposes a three-step 
approach with a preliminary flood risk assessment to identify areas where a significant flood 
risk exits, and subsequently flood mapping and the development of flood risk management 
plans of those river basin districts, including coastal areas. Coordination within river basins 
shared by several Member States and third countries, coordination with the Water Framework 
Directive (2000/60/EC) and public participation shall be ensured in all steps. The proposed 
Directive provides considerable flexibility to Member States to determine the level of 
protection required and the measures to be taken to achieve this level of protection, and the 
timetables for implementing flood risk management plans. 

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1 General Comments 

The Commission accepted totally, in part or in principle 59 (including one separate vote) of 
the 76 amendments proposed by the European Parliament in the first reading. 35 of these 59 
amendments are incorporated in the Common Position.  
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The Commission accepted all amendments which led to further clarifications on the links to 
Directive 2000/60/EC, on the importance of climate change considerations and on the use of 
existing instruments. 

The Commission rejected, in particular, amendments which limited the application of the 
Directive to floods with specific causes, which introduced too detailed requirements or which 
could create unclear legal situations. 

3.2 Detailed Comments 

3.2.1 Parliamentary Amendments accepted by the Commission and incorporated in full or 
in part in the Common Position 

The following amendments were adequately introduced into the Common Position : number 1 
(title), 2, 11, 16, 25 (recitals), 26, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 40, 52, 66 and 86 (articles). 

Whilst the principle of solidarity in shared river basins included in amendments 6, 8 and 12 is 
reflected in the Common Position recitals, the specific considerations added on cooperation to 
find compensatory areas (amendment 6) and on non-sustainable river management as a cause 
of increased risk (amendment 8) are not reflected in the Common Position. 

Amendments 7 and 10 are introduced in principle by a brief reference to climate change in 
recital 2. The partly introduced amendment 38 (Article 5) also adds the obligatory 
consideration of "foreseeable land use or climate change" in the preliminary flood risk 
assessment, which is not reflected in the Common Position either. 

The partly introduced amendment 20 also stresses the importance of public participation. 

Amendments 17, 24, 31, 37, 41, 55 and 71 introduce requirements for the use of existing 
instruments, which are in principle incorporated in the Common Position (Article 13). 
However, the European Parliament's requirements that such existing assessments, maps and 
plans shall meet the requirements of the relevant articles in the Directive are more stringent 
than the less stringent equivalence criteria of the Common Position. The Common Position 
also extends the date by when these instruments shall be considered available to qualify for 
the exemptions possible under this Article to the deadline of 12 December 2012, whereby 
amendment 71 refers to the date of entry into force. 

Although the parts of amendments 35 and 60 (identical wording) on costs and benefits are 
reflected in the Common Position (Article 7), these amendments also introduce cost recovery 
and internalisation of environmental and resource costs, which the Commission accepts, 
provided it is coherent with the principles and procedures for cost recovery as applied in 
Directive 2000/60/EC. 

Amendments 46 and 48 add important details required in the flood risk maps, which could be 
considered covered by the Common Position (Article 6.5.d). 

Amendment 49 is partly incorporated in the Common Position (Article 6.5.c) as regards 
focusing on specific sources of pollution and specific sensitive areas for environmental 
damage, rather than for estimating the potential environmental and economic damage. Not all 
relevant sources introduced by the amendment are however covered in the Common Position, 
notably diffuse sources of pollution and smaller non-IPPC (Directive 96/61/EC) installations. 
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The amendment also introduces the requirement to consider damage to terrestrial ecosystems, 
which is not covered in the Common Position.  

Although flood plains and their role as flood retention areas and conveyance routes are taken 
in the Common Position, amendment 54 adds a more detailed analysis of flooding processes 
and long term developments to the flood risk management plan (Article 7). This should be 
seen in the context of the simplifications made by the Council to the preliminary flood risk 
assessment (Article 4).  

Although parts of amendment 56 on cross border cooperation are retained in the Common 
Position, the specific requirement that flood risk management plans (Chapter IV) shall be 
established involving local and regional authorities and that human uses of flood plains 
shall be adapted to the identified risk are not included. The Commission however supports 
the Common Position's wording in this Article related to non-structural measures and the 
reduction of the likelihood of flooding. 

Although the spirit of the first part of amendment 61 is mostly retained in the Common 
Position (Article 7.4), the addition of "other measures" that may increase the flood risk 
upstream or downstream is not maintained. 

Although the spirit of amendment 64 is maintained in the Common Position (Article 8), this 
amendment also specifies that international agreements can be used for the implementation 
of this Directive as regards third countries. 

Although amendment 68, which emphasises all obligations under the Aarhus Convention 
including on public participation, is reflected in principle in the Common Position (Article 
10), it is noted that the Common Position replaces public participation with consultation in the 
relevant title. 

3.2.2 Parliamentary Amendments accepted by the Commission but not in the Common 
Position 

On the recitals, amendments 3 and 4 add more details and considerations on risks to the 
environment and on the causes of increased flood risks, in particular factors influenced by 
humans, notably climate change. Amendment 5 (recital) on the importance of vertical 
coordination (national, regional and local authorities) is not taken up in the Common Position. 
Although the reference to the Charter on Fundamental Rights is maintained (recital 19), 
amendment 9 also adds a reference to the Council conclusions of 14 October 2004, in 
particular the increased risks of floods due to climate change, a reference which is not 
included in the Common Position. Amendment 13 specifies the importance of integration of 
flood risk management in other EU policies. Amendment 15 adds consideration of low flood 
risk areas as potential flood mitigation areas; however, the Common Position refers to areas 
for potential retention of floods (Article 7). Amendment 18 emphasises the importance of 
addressing potential environmental pollution associated with flood events in the plans. 
Amendments 19 and 21 add technical details in relation to flood forecasting.  

Amendment 34 mainly concerns consideration of subsidence in the preliminary flood risk 
assessment. Amendment 36 suggests an assessment of effectiveness of existing man made 
structures in the preliminary flood risk assessment (Article 4).  
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Amendment 58 adds that an assessment of rescue and recovery measures shall also be 
included in the flood risk management plans, which means adding the review part of the flood 
risk management cycle to the focus of this Directive. 

Amendment 62 adds a communication requirement regarding changes to the 
implementation timetable in river basins shared between different Member States, within 
the six-year-period between flood risk management plans. 

The separate vote on Article 13 (Article 9 in the Common Position) strengthens the close 
coordination and integration between this proposed directive with that of Directive 
2000/60/EC, whereby the Council's Common Position limits the requirements by removing 
the requirement of close coordination and by making such coordination optional (Article 9, 
recital 16). 

Amendment 69 on information to the public as part of the preparedness measures was 
proposed to be included in the public participation article, but the Commission felt this could 
also be introduced in the flood risk management plans (Article 7). 

Amendment 73 requires the Commission to report on the impacts of climate change in its 
regular report on implementation. 

Amendment 74 introduces the requirement to prioritise possible measures according to the 
degree they aim at facilitating the implementation in relation to the objectives of Directive 
2000/60/EC (which is already in force and already affects flood risk management choices). 

3.2.3 Parliamentary Amendments rejected by the Commission but part of the Common 
Position 

Amendments 44 (on mapping of areas subject to erosion), 57 (the part on non-structural 
measures), 59 (introduced in Common Position in the Annex as examples of other legislation 
for which summaries of relevant measures should be included in the flood risk management 
plans) and 65 (on coordination in shared river basin districts) were rejected by the 
Commission on grounds of subsidiarity or duplication with other obligations. However, in the 
context of the global package of the Common Position, the Commission can accept these 
amendments as introduced in the Common Position. 

3.2.4 Parliamentary amendments rejected by the Commission and not incorporated in the 
Common Position 

Amendments number 14, 23, 27, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 63, 70, 72, 75 and 85 were rejected 
both by the Commission and the Council. Amendment 45 (linguistic) is redundant with the 
Common Position text. 

In addition to acceptable editorial modifications in amendment 22 (recital 17), the Common 
Position rejects the modifications in relation to the application of Article 4(7) of Directive 
2000/60/EC on overriding public interest, as does the Commission, since the provisions of 
that Directive are already clear. 

3.2.5 Additional Changes made to the Proposal by the Council 

The Common Position contains a significant number of changes compared to the 
Commission’s original proposal. In presentational terms, the text has been streamlined with 
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several of the Articles in the original text being merged and recitals simplified. However, all 
of the essential elements in the Commission’s original proposal are retained. 

In terms of the substance, the most important changes in the Common Position as compared 
to the original proposal and that are not reflected in the Parliaments amendments, concern the 
streamlined preliminary flood risk assessment, strengthened international cooperation and 
weakened coordination with Directive 2000/60/EC. 

Restriction in the definition of floods of the types of floods concerned by the Directive : 
The Common Position adds an inclusive list of types of floods that are to be covered by the 
Directive, but also includes the possibility to exclude sewerage floods from the application of 
the Directive (Article 2.1, recital 9). 

Smaller units of management than river basin districts : The Common Position establishes 
that coastal areas and individual river basins may be used as units of management (Article 3.2 
and consequential amendments, recital 16). 

Streamlining of the preliminary flood risk assessment and the consideration of climate 
change : The Common Position streamlines and simplifies the preliminary flood risk 
assessment, in particular as regards the assessment of the future potential extent and 
consequences of floods and factors changing flood risks (Article 4.2). This includes the 
consideration of climate change, which has been weakened by making it optional until the 
first review of the preliminary flood risk assessment in 2018 (Article 14, recital 14). The 
European Parliament, on the other hand, maintains the Commission's level of ambition as 
regards climate change, and in addition proposes more detailed requirements in the 
preliminary flood risk assessment. The Commission can accept the common positions delay 
of climate change considerations only in the view of an overall compromise, but added a 
statement to the Council conclusions that citizens expect that the impact of climate change on 
flood risk is properly assessed and considered. 

Timetable : The Common Position changes the date for the finalisation of the first 
preliminary flood risk assessment to 22 December 2012, rather than 3 year's after the entry 
into force of the Directive (Article 4.3). 

Cooperation in shared river basin : This is strengthened in the common position in relation 
to all three stages of the Directive, in the preliminary flood risk assessment (Article 4.2 and 
5.2), the flood maps (Article 6.2), as well as in relation to the flood risk management plans 
(Articles 7.4 and 8). 

Maps : limited requirements to map different probability scenarios depending on the 
type of floods : The Common Position introduces the possibility to only map the low 
probability scenario (most extreme scenario) for groundwater floods (Article 6.7) and for 
coastal floods where there are appropriate protection measures in place (Article 6.6). Mapping 
of the high probability floods (less extreme scenario) has also been made optional (Article 
6.3.c). Other changes introduced are clarifications that maps shall be made at the appropriate 
scale, that the flood extent shall be shown in the flood hazard maps and how to describe 
potential damage to economic activities and the environment in the flood risk maps. 

Flood risk management plans : The Common Position introduces the possibility to produce 
more than one flood risk management plan in the river basin district, provided these are 
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coordinated at the level of the river basin district (Articles 7 and 8). It also lays down specific 
cooperation possibility requirements in international sub-basins. 

It furthermore requires that "objectives of flood risk management" are established, rather than 
the desired "level of protection", thus accepting that it may not be possible to guarantee a 
specific level of protection in the light of unpredictable natural hazards like floods. It also 
introduces the possibility to increase risks upstream or downstream countries provided there is 
agreement between the parties concerned (Article 7.4). 

The Common Position also includes a number of other clarifications of the role of the flood 
risk management plans (Article 7) (links to the maps in Chapter III, specific consideration of 
the protection of ports infrastructure and navigation, the specification that flood forecasting 
and early warning systems as part of preparedness shall be in focus, the explicit possibility to 
use controlled floods of certain areas to reduce overall risk) which do not change the essential 
components of the proposed Directive. 

Implementing measures and amendments : The Common Position introduces a deadline for 
specifying technical formats for reporting to the Commission to two years before the 
respective deadline. It also limits the possible adaptation of the Directive to scientific and 
technical progress by Committee procedure to the Annex only (Article 11). 

Correlation table : The Common Position moves the requirement to provide a correlation 
table with the transposition (from Article 17 to recital 22). 

In the annex a requirement to describe the method for cost-benefit analysis of measures in 
shared river basins is included, as is a report on monitoring mechanisms for the 
implementation, along with certain clarification as the formats for components of the plans. 

4. CONCLUSION 

The Commission considers that the Common Position, adopted unanimously by the Council, 
represents an improvement on the flood risk management plans and on international 
cooperation and can therefore support it. The Commission recognises that there are 
outstanding concerns relating to delay of the considerations of potential future developments, 
including climate change, in the preliminary flood risk assessment and that there have been 
modifications of coordination requirements with Directive 2000/60/EC. The Commission 
made two statements for inclusion in the Council minutes (see Annex).  
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ANNEX 

1. Commission statement on climate change 

The Commission regrets that the political agreement did not include a text which would have 
ensured that the impact of climate change on flood risk was properly assessed and considered. 

The Commission nevertheless hopes and expects that Member States will take into account 
projected impacts of climate change. Anything else would be incomprehensible to our 
citizens. 

2. Commission statement on the correlation table (Article 17, ex-Article 19) 

The Commission wishes to highlight its proposal, in accordance with the objectives of the 
inter-institutional agreement on better lawmaking, concerning the establishment by the 
Member States of tables that demonstrate the correlation between the Directive and the 
transposition measures taken by the Member States, so as to allow the Commission to verify 
the conformity of national measures with the provisions in Community legislation. 

The Commission will not block a political agreement by the Council. The Commission 
however expects that this issue, which is of a horizontal nature, will be assessed jointly by the 
institutions. 


