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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 25
Съображение 8 а (ново)

(8а) Разпоредбите относно 
устойчивото управление на риска от 
наводнения следва да се вземат предвид 
от държавите-членки при определяне и 
прилагане на техните политики, в т. 
ч. например транспортната политика, 
териториалното устройство, 
градоустройство, индустриалната 
политика, селскостопанската 
политика, политиката на сближаване, 
енергийната политика и 
научноизследователската политика.

Or. en
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Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading. There is ample evidence that 
misdirected spatial planning, urban development, and industrialisation policies do much to 
increase the risk of floods. In order to achieve efficient flood risk management, it has to be 
integrated with other relevant policies, following the principle of the IRBM. There must be a 
strong coordination with other measures that may have an impact on flood risk management 
as well as with measures potentially affected by flood risk management.

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 26
Съображение 11

(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.

(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. В тази връзка, държавите-
членки следва да направят повторна 
оценка на преките или непреки 
субсидии за дейности, които водят до 
увеличаване на риска от наводнения.

Or. en

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 27
Съображение 12

(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 

(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 
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наводненията събития се различават в 
отделните страни и региони на 
Общността. Следователно плановете за 
управление на риска от наводнения 
трябва 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.

наводненията събития се различават в 
отделните страни и региони на 
Общността. Следователно плановете за 
управление на риска от наводнения 
трябва 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. Плановете за 
управление на риска от наводнения 
следва също така да вземат под 
внимание промишлените и 
селскостопански съоръжения и други 
възможни източници на замърсяване в 
съответния район с цел да се 
предотврати такова замърсяване.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 18). Floods are natural 
phenomena. Floods pose a risk only to the human activities or uses undertaken in floodplains. 
As floods are often followed by accidental environmental pollution due to industrial, 
agricultural and other facilities on the area concerned, the flood risk management plans 
should take probable pollution sources into account.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 28
Съображение 12

(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 
трябва да отчитат особеностите на 
районите, които обхващат, и да 

(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 
трябва да отчитат особеностите на 
районите, които обхващат, и да 
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предвиждат решения, съобразени с 
нуждите и приоритетите в тези райони, 
като същевременно осигуряват 
съответната координация в участъците от 
речните басейни.

предвиждат решения, съобразени с 
нуждите и приоритетите в тези райони, 
като същевременно осигуряват 
съответната координация в участъците от 
речните басейни. В частност, 
държавите-членки следва да се 
въздържат от предприемането на 
мерки, които увеличават риска от 
наводнения в други държави-членки, и 
следва да търсят обезщетение в 
рамките на собствената им 
територия за ограничаване на 
естественото течение на реката. 

Or. nl

Обосновка

Reinstatement in modified form of Amendment 47 adopted at first reading.

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 29
Съображение 13

(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.

(13) Плановете за управление на риска от 
наводнения следва да се съсредоточат 
върху предотвратяването, защитата, 
готовността и действията при 
извънредни ситуации. 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.

Or. pt

Обосновка

Flood-risk management plans should also include measures relating to the implementation of 
suitable emergency-response plans, in coordination with civil-defence services.
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Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 30
Съображение 14

(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.

(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 
предприемат съвместни мерки от общ 
интерес. Същевременно те трябва да 
се стремят към справедливо поделяне 
на отговорностите.

Or. nl

Обосновка

Recital 14 of the Common Position encourages Member States to seek to share responsibility 
fairly across borders for joint measures which have an impact in two or more countries. Fair 
sharing of responsibilities is the prime concern here, not efforts to identify possible joint 
measures. An important beneficial feature of the directive should be that it encourages 
Member States to seek measures across their borders which have a joint effect in two or more 
countries. 

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 31
Съображение 14

(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.

(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. 
Принципът на солидарност също така 
означава, че държавите-членки 
работят съвместно за изготвяне на 
планове и предприемане на мерки за 
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предотвратяване на наводнения и че 
държавите-членки се въздържат от 
предприемане на мерки в друга 
държава-членка, освен ако тази мярка 
представлява част от съвместен план.

Or. nl

Обосновка

Accords with the Common Position and, inter alia, with Amendment 219 at first reading.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 32
Съображение 16

(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.

(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.

Or. en

Обосновка

Flood risk management is an important element of integrated river basin management, which 
is established by Directive 2000/60/EC. In order to benefit from mutual potential for common 
synergies and benefits between the directives ensuring efficiency and wise use of resources, 
the same unit of management should apply under this directive.
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Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 33
Съображение 17

(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“.

(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“. Принципът на 
възстановяване на себестойността, в 
т.ч. екологичните разходи и разходите 
за ресурси, следва да се прилага за 
мерките при управление на рисковете 
от наводнения и инфраструктурата в 
съответствие с Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 34
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.

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. Освен това, тя ще спомогне 
за постигане на екологичните цели, 
определени в действащото общностно 
законодателство.

Or. en
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Обосновка

Reinstatement of the amendment from first reading (ex amendment 27): It is crucial that 
framework to manage flood risks does support the achievement of the objectives of other 
Community legislation.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 35
Член 3, параграф 2, алинея първа

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

2. При прилагането на настоящата 
директива, обаче, държавите-членки 
могат да назначават компетентни 
органи, различни от посочените в член 
3, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО.

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.

Or. en

Обосновка

Flood risk management is an important element of integrated river basin management, which 
is established by Directive 2000/60/EC. In order to benefit from mutual potential for common 
synergies and benefits between the two directives and to ensure efficiency and wise use of 
resources, the same unit of management should be used under this directive.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 36
Член 4, параграф 2, буква а)

а) карти на участъците от речните 
басейни в целесъобразен мащаб, 
включително границите на речните 
басейни, подбасейни и където е уместно

а) карти на участъците от речните 
басейни в целесъобразен мащаб, 
включително границите на речните 
басейни, подбасейни крайбрежни райони, 
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крайбрежни райони, указващи 
топографията и земеползването;

указващи топографията и 
земеползването;

Or. en

Обосновка

Human activities are concentrated in the coastal areas which are particularly exposed to the 
likely effects of climate change. Therefore all coastal areas should be included into the 
preliminary flood risk assessment.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 37
Член 4, параграф 2, буква б)

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;

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, 
чувствителността към промяна, по-
специално по отношение на 
сляганията, оценка на отрицателните 
последици от тях, ролята на заливните 
равнини като естествени 
бариери/буферни зони на наводненията 
и описание на настоящите и бъдещи 
пътища на разпространение;

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 34). The undeveloped 
areas that can flood naturally (e.g. floodplains) perform a valuable water retention function. 
They are to be considered in the planning process under this directive. Subsidence has to be 
considered since it aggravates the flood risk.
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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 38
Член 4, параграф 2, буква г а) (нова)

га) оценка на ефективността на 
съществуващите инфраструктури за 
защита срещу наводнение, като се 
взема предвид техния реален 
капацитет за предотвратяване на 
щети, както и тяхната икономическа 
и екологична ефективност.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 36). With flood levels 
increasing, dykes, dams and other traditional infrastructure measures are failing to provide 
flood protection and even pose a bigger risk of them breaking down. Therefore efficiency of 
existing infrastructure needs to be assessed in a comprehensive way, including also 
environmental and resource costs.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 39
Член 6, параграф 4, буква в а) (нова)

ва) заливни равнини или други 
естествени зони, които могат да 
служат като бариера или буферна зона 
понастоящем или в бъдеще.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (Am. 156) The undeveloped areas that 
can flood naturally (e.g. floodplains) and perform a valuable water retention function, if not 
considered in the flood risk maps and management plans, could be targeted for development. 
They would then lose or weaken their important function of reducing flood risk, and the new 
assets placed there would be at risk. Therefore, it is necessary that these areas and the 
functions they perform are included/considered in the relevant flood risk maps and 
management plans to be drawn under this Directive.
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Изменение, внесено от Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Изменение 40
Член 6, параграф 5, буква б а) (нова)

ба) класифицирано културно 
наследство;

Or. en

Обосновка

The Flood risk maps should also contain information on cultural heritage stock, including 
archaeology in order to protect better cultural heritage against natural disaster effects.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 41
Член 6, параграф 5, буква в)

в) конструкции съгласно приложение І 
към Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 
септември 1996 г. за комплексно
предотвратяване и контрол на 
замърсяването, които могат да
предизвикат допълнително замърсяване 
поради авария в случай на наводнение и 
потенциално засегнатите райони, 
посочени в приложение ІV, параграф 1, 
точки i), iii) и v) към Директива 
2000/60/ЕО;

в) конструкции съгласно приложение І 
към Директива 96/61/ЕО на Съвета от 
24 септември 1996 г. за комплексно
предотвратяване и контрол на 
замърсяването, които могат да 
предизвикат допълнително замърсяване 
поради авария в случай на наводнение и 
потенциално засегнатите райони, 
посочени в приложение ІV, параграф 1, 
към Директива 2000/60/ЕО; 

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 49). The register of 
protected areas required under article 6 of Directive 2000/60/EC should also include nutrient 
sensitive areas and areas designated for economically significant aquatic species. In 
compliance with Article 10 of the Directive 2000/60/EC, Member States are to carry out a 
combined approach concerning emissions from point and diffuse sources.
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Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 42
Член 6, параграф 5, буква г)

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.

г) информация относно друга вероятна 
точка или разпръснати източници на 
замърсяване, в случай че съществуват, 
и 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.

Or. en

Обосновка

Point sources other than those covered by the IPPC Directive or potential diffuse sources of 
pollution should be excluded if information is available in Member States.

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 43
Член 6, параграф 6

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, 
посочен в параграф 3, буква а).

заличава се

Or. en

Обосновка

Limiting the scope of flood hazard maps to only extreme flood events will not provide 
adequate protection to citizens, economy and property as required under this directive. With 
coastal areas being particularly exposed to the likely effects of climate change, flood risk 
maps should be prepared for all scenarios.
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Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 44
Член 6, параграф 7

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, 
посочен в параграф 3, буква а).

заличава се

Or. en

Обосновка

Limiting the scope of flood hazard maps to only extreme flood events will not provide 
adequate protection to citizens, economy and property as required under this directive. 
Flooding from groundwater sources is increasing in frequency and intensity and in order to 
protect citizens, economy and property, flood risk maps should be prepared for all scenarios.

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 45
Член 7, параграф 1

1. Въз основа на картите, посочени в член 
6, държавите-членки съставят планове за 
управление на риска от наводнения, 
съгласувани на ниво участък от речен 
басейн или звено за управление, посочени
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.

1. Въз основа на картите, посочени в член 
6, държавите-членки съставят и 
прилагат планове за управление на 
риска от наводнения, съгласувани на 
ниво участък от речен басейн или звено 
за управление, посочени 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. 

Or. en

Обосновка

Reintroduces Commission original wording to clarify that there is an obligation not only to 
establish plans but also to implement such plans.
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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 46
Член 7, параграф 2

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.

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 
върху неструктурните инициативи и/или 
намаляването на вероятността от 
наводнения. Използването на 
заливните равнини трябва да бъде 
адаптирано спрямо установените 
рискове от наводнения.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading There needs to be a shift away from 
the traditional short-term paradigm of engineered flood defences, which often have failed to 
deliver their function, to an all-encompassing integrated flood risk management undertaken 
in the level of river basins, giving increased importance to non-structural, nature-related 
measures. Sustainable flood risk management addresses the root causes of floods and their 
devastating effects, and not just the symptoms.

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 47
Член 7, параграф 3, алинеи първа и втора

3. Плановете за управление на риска от 
наводнения включват мерки, които 
целят постигане на целите, определени 
в съответствие с параграф 2, и включват 
компонентите, установени в част А на 
приложението.

3. Плановете за управление на риска от 
наводнения включват мерки, с които се 
постигат целите, определени в 
съответствие с параграф 2, и включват 
компонентите, установени в част А на 
приложението.

Плановете за управление на риска от Плановете за управление на риска от 
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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.

наводнения включват съответните 
аспекти като разходи и ползи, обхват на 
наводненията, ролята на районите на 
заливните равнини като естествени 
бариери/буфери на наводненията и
пътища на разпространие сега и в 
бъдеще, екологичните цели на членове 1 
и 4 от Директива 2000/60/EО, целите на 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 
април 1979 г. за опазването на дивите 
птици1 и Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна2, управлението на 
почвите и водите, териториално 
устройство, земеползването, опазването 
на природата, инфраструктурата, 
свързана с корабоплаване и пристанища..
1 OВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, 
последно изменена с Регламент (EО) № 
807/2003 (OВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, 
последно изменена с Регламент (EО) №
1882/2003 на Европейския парламент и Съвета 
(OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

The provisions of article 1 of the Water Framework Directive and objectives of Wild Birds 
and Habitats directives are also relevant.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 48
Член 7, параграф 3, алинея първа

3. Плановете за управление на риска от 
наводнения включват мерки, които 
целят постигане на целите, определени 
в съответствие с параграф 2, и включват 
компонентите, установени в част А на 
приложението.

3. Плановете за управление на риска от 
наводнения достигат нива на защита, 
определени в съответствие с параграф 2, 
и включват мерките, които вземат 
предвид естествени процеси като 
запазването и/или възстановяването 
на заливните равнини с цел да се 
възстанови, където е възможно, 
пространството за реките, 
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насърчаване на целесъобразно 
управление на земите и на 
селскостопански и лесовъдски 
практики в речните басейни.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (ex amendment 57). See justification to 
Article 7, paragraph 2 (Lienemann).

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 49
Член 7, параграф 3, алинея втора

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.

Плановете за управление на риска от 
наводнения включват съответните 
аспекти като разходи и ползи, обхват на 
наводненията, ролята на районите на 
заливните равнини като естествени 
бариери/буфери на наводненията и
пътища на разпространение сега и за в 
бъдеще, целите на членове 1 и 4 от 
Директива 2000/60/EО, целите на 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 
април 1979 г. за опазването на дивите 
птици1 и Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна2, управлението на 
почвите и водите, териториалното 
устройство, земеползването, опазването 
на природата, инфраструктурата, 
свързана с корабоплаване и пристанища.
1 OВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, 
последно изменена с Регламент (EО) № 
807/2003 (OВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, 
последно изменена с Регламент (EО) №
1882/2003 на Европейския парламент и Съвета 
(OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Or. en



AM\651527BG.doc 17/25 PE 384.516v01-00

BG

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 53 and 54). The 
undeveloped areas that can flood naturally (e.g. floodplains) perform a valuable water 
retention function. If not considered in the flood risk management plans, they could be 
targeted for development. They would then lose or weaken their important function of 
reducing flood risk, and the new assets placed there would be at risk. The provisions of article 
1 of the Water Framework Directive and objectives of Wild Birds and Habitats directives are 
also relevant.

Изменение, внесено от Edite Estrela

Изменение 50
Член 7, параграф 3, алинея трета

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.

Плановете за управление на риска от 
наводнения разглеждат всички аспекти на 
управлението на риска, като се 
съсредоточават върху предотвратяването, 
защитата, готовността и действията при 
извънредни ситуации, 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.

Or. pt

Обосновка

Flood-risk management plans should also include measures relating to the implementation of 
suitable emergency-response plans, in coordination with civil-defence services.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 51
Член 7, параграф 3 а (нов)

3a. Мерките при управление на риска 
от наводнения, особено свързаните с 
изграждането на инфраструктури, 
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следва да бъдат обект на добра и 
прозрачна икономическа и екологична 
оценка, за да се гарантира тяхната 
дългосрочна жизнеспособност в услуга 
на гражданите и стопанските 
организации, като се има предвид 
принципът на възстановяване на 
себестойността, включително на 
екологичните разходи и разходите за 
ресурси.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 60). With flood levels 
increasing, traditional infrastructure measures are failing to provide flood protection and 
even pose a bigger risk of them breaking down. Therefore efficiency of existing infrastructure 
needs to be assessed in a comprehensive way, including also environmental and resource 
costs. And new flood management measures, if they are to deliver benefits for society, need to 
be subject to robust economic appraisal, which also has to include environmental and 
resource costs.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 52
Член 7, параграф 4

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 решение в рамките на 
член 8.

4. В името на солидарността, 
плановете за управление на риска от 
наводнения трябва при необходимост 
да се съобразяват с мерките, 
предприети в райони от горната или 
долната част на течението. 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 решение в рамките на 
член 8.
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Or. nl

Обосновка

This amendment is intended to express the solidarity principle in stronger terms, in line with 
Amendment 61 adopted at first reading. It is linked to Amendment 1 tabled by the same 
Member to Recital 14.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 53
Член 8, параграф 1

1. За участъците от речните басейни или 
звената за управление, посочени 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. 

1. За участъците от речните басейни или 
звената за управление, посочени 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. При тези действия и при 
прилагането на членове 4, 5, 6 и 7, 
държавите-членки могат да използват 
вече съществуващи планове и 
инструменти, при условие че 
последните осигуряват съпоставима 
защита от наводнения.

Or. nl

Обосновка

This is intended to prevent superfluous extra measures in Member States which have 
themselves already drawn up plans and taken measures. It accords with the Common 
Position, particularly Recital 21.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 54
Член 8, параграф 2

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

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

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. 
Държавите-членки следва да се 
въздържат от предприемане на мерки 
или извършване на действия, 
увеличаващи риска от наводнения в 
райони от долната или горната част 
на течението, освен ако те не са част 
от съвместен план за намаляване на 
риска от наводнения.

Or. nl

Обосновка

Is in line with the Common Position.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 55
Глава V, заглавие

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

Съгласуване с Директива 2000/60/ЕО, 
обществено участие и консултация

Or. en

Обосновка

Active involvement of all relevant stakeholders should be a pivotal element of the flood risk 
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management as it allows for the integration and consideration of the views, needs and 
interests of water users and those affected by floods. Being informed is not enough.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 56
Член 9, точка 1

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;

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 се съгласуват
допълнително и могат да бъдат 
включени в преразглежданията, 
предвидени в член 5, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО;

Or. en

Обосновка

The development of the first flood hazard maps and flood risk maps and their subsequent 
reviews as referred to in Articles 6 and 14 of this Directive shall be carried out in such a way 
that the information they contain is consistent with relevant information presented according 
to Directive 2000/60/EC. 

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 57
Член 9, точка 2

2) разработването на първите планове за 
управление на риска от наводнения и 
последващите им преразглеждания, както 
е посочено в членове 7 и 14 от 
настоящата директива, се извършват, ако 

2) разработването на първите планове за 
управление на риска от наводнения и 
последващите им преразглеждания, както 
е посочено в членове 7 и 14 от 
настоящата директива, се извършват 
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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;

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;

Or. en

Обосновка

Development of river basin management plans under Directive 2000/60/EC and of flood risk 
management plans under this Directive are elements of integrated river basin management. 
The two processes should therefore use the mutual potential for common synergies and 
benefits. The most cost-effective and sustainable way to develop any flood risk management 
measures is to integrate the 2 planning and reporting processes in order to avoid wasting 
administrative and public resources. 

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 58
Член 9, точка 2

2) разработването на първите планове за 
управление на риска от наводнения и 
последващите им преразглеждания, както 
е посочено 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;

2) разработването на първите планове за 
управление на риска от наводнения и 
последващите им преразглеждания, както 
е посочено в членове 7 и 14 от 
настоящата директива, се извършват 
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;

Or. en

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 59
Член 9, точка 3

3) активното участие на всички 
заинтересовани страни съгласно член 10 

3) активното участие на всички 
заинтересовани страни съгласно член 10 



AM\651527BG.doc 23/25 PE 384.516v01-00

BG

от настоящата директива се съгласува, 
както е целесъобразно, с активното 
участие на заинтересованите страни 
съгласно член 14 от Директива 
2000/60/ЕО.

от настоящата директива се съгласува с 
активното участие на заинтересованите 
страни съгласно член 14 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Development of river basin management plans under Directive 2000/60/EC and of flood risk 
management plans under this Directive are elements of integrated river basin management. 
The two processes should therefore use the mutual potential for common synergies and 
benefits. The most cost-effective and sustainable way to develop any flood risk management 
measures is to integrate the 2 planning and reporting processes in order to avoid wasting 
administrative and public resources including requirements for public participation. 

Изменение, внесено от Péter Olajos

Amendment 60
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки насърчават
активното включване на 
заинтересованите страни в 
разработването, преразглеждането и 
актуализирането на плановете за 
управление на риска от наводнения, 
посочени в Глава ІV.

2. Държавите-членки осигуряват
активното включване на 
заинтересованите страни в 
разработването, преразглеждането и 
актуализирането на плановете за 
управление на риска от наводнения, 
посочени в Глава ІV.

Or. en

Обосновка

Active involvement of all relevant stakeholders should be a pivotal element of the flood risk 
management as it allows for the integration and consideration of the views, needs and 
interests of water users and those affected by floods. Being informed is not enough.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 61
Приложение, част А, раздел И, точка 4 a (нова)
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4а) определяне на приоритети по 
отношение на мерките, насърчаващи 
предотвратяване на щети, в 
съответствие с целите на Директива 
2000/60/ЕО за „невлошаване“ и/или 
„добро екологично, химично и 
количествено състояние“, като: 
- защита на влажните зони и 
заливните равнини,
- възстановяване на оголени влажни 
зони и заливни равнини (включително 
речни меандри), особено онези, които 
свързват реките с техните заливни 
равнини,
- отстраняване от реките на остаряла 
инфраструктура за защита от 
наводнения,
- предотвратяване на по-нататъшно 
строителство (инфраструктури, 
жилища, и т.н.) в заливните равнини,
- насърчаване на строителни мерки за 
укрепване на съществуващи сгради 
(като пилотни фундаменти),
- подкрепа на устойчиви практики за 
използване на земята във водосбора, 
като повторно залесяване, с цел 
подобряване на естественото 
задържане на вода и презареждането 
на подпочвените води,
- предварително разрешение или 
регистрация за извършване на 
постоянни дейности, като 
строителство и промишлено развитие, 
в заливните равнини.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of the amendment from the first reading (amendment 37). See justification to 
Article 7, paragraph 2 (Lienemann).
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Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 62
Приложение, Част А, раздел И, точка 4 a (нова)

4а) определяне на приоритети по 
отношение на мерките, насърчаващи 
предотвратяване на щети, в 
съответствие с целите на Директива 
2000/60/ЕО за „невлошаване“ и/или 
„добро екологично, химично и 
количествено състояние“, като: 
- защита на влажните зони и 
заливните равнини,
- възстановяване на оголени влажни 
зони и заливни равнини (включително 
речни меандри), особено онези, които 
свързват реките с техните заливни 
равнини,
- отстраняване от реките на остаряла 
инфраструктура за защита от 
наводнения,
- предотвратяване на по-нататъшно 
строителство (инфраструктури, 
жилища, и т.н.) в заливните равнини,
- насърчаване на строителни мерки за 
укрепване на съществуващи сгради 
(като пилотни фундаменти),
- подкрепа на устойчиви практики за 
използване на земята във водосбора, 
като повторно залесяване, с цел 
подобряване на естественото 
задържане на вода и презареждането 
на подпочвените води,
- предварително разрешение или 
регистрация за извършване на 
постоянни дейности, като 
строителство и промишлено развитие, 
в заливните равнини.

Or. en


