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Voorstel voor een richtlijn (COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 36
Overweging 1

(1) Overstromingen kunnen levens kosten, 
mensen op de vlucht drijven, de 
economische ontwikkeling ernstig in gevaar 
brengen en de economische bedrijvigheid 
van de Gemeenschap ontwrichten.

(1) Overstromingen zijn natuurrampen die 
levens kunnen kosten, mensen op de vlucht 
drijven, ecosystemen beschadigen, de 
economische ontwikkeling ernstig in gevaar 
brengen en de economische bedrijvigheid 
van de Gemeenschap ontwrichten.

Or. pl

Motivering

In het EU-document "Instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties" 
(COM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) zijn overstromingen 
aangemerkt als natuurrampen die schade toebrengen aan het milieu (ecosystemen) evenals 
aan de economie.
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Amendement ingediend door Richard Seeber, Vittorio Prodi en Edite Estrela

Amendement 37
Overweging 2

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet volledig 
kunnen worden voorkomen. Wel dragen 
menselijke activiteiten ertoe bij dat de kans 
op overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot de bewering van de Commissie kunnen overstromingen tot op zekere 
hoogte worden voorkomen door bepaalde maatregelen te treffen.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 38
Overweging 2

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet volledig 
kunnen worden voorkomen. Wel dragen 
menselijke activiteiten ertoe bij dat de kans 
op overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot de bewering van de Commissie kunnen overstromingen tot op zekere 
hoogte worden voorkomen door bepaalde maatregelen te treffen.

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 39
Overweging 2

(2) Overstromingen zijn (2) Overstromingen zijn 
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natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

natuurverschijnselen die niet altijd kunnen 
worden voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

Or. en

Motivering

Hoewel de meeste overstromingen onvermijdelijk zijn, moet worden opgemerkt dat preventief 
beleid resultaten kan boeken bij de beperking van overstromingen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 40
Overweging 2

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten, met name overregulering van 
rivieren en ontbossing, ertoe bij dat de kans 
op overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

Or. pl

Motivering

Overregulering (overbodige en overmatige regulering en kanalisatie) van rivieren zorgt dat 
vloedgolven zich sneller kunnen verplaatsen; daarom wordt bijvoorbeeld in het Rijndal veel 
werk verzet om de rivier in zijn natuurlijke staat te herstellen teneinde de omvang en de 
gevolgen van toekomstige overstromingen zoveel mogelijk te beperken.

Meren, venen en moerassen zijn natuurlijke reservoirs, die bescherming bieden tegen 
overstroming. De overmatige ontbossing in Europa ten behoeve van de landbouw, industrie,
huisvesting en vervoersnetten heeft geleid tot een stijging van zowel het aantal 
overstromingen als de ernst ervan, en daarmee ook van de veroorzaakte schade.

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 41
Overweging 2

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 

(2) Overstromingen zijn 
natuurverschijnselen die niet kunnen worden 
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voorkomen. Wel dragen menselijke 
activiteiten ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

voorkomen. Wel dragen de sterk 
verminderde natuurlijke opslagcapaciteit 
van de rivierbeddingen, het slechte beheer 
van de menselijke activiteiten (zoals het 
toenemende aantal menselijke 
nederzettingen en economische goederen in 
uiterwaarden) en de wereldwijde 
temperatuurstijging ertoe bij dat de kans op 
overstromingen en de omvang van de 
daardoor veroorzaakte schade toenemen.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 42
Overweging 2 bis (nieuw)

(2bis) Traditionele strategieën voor 
overstromingsrisicobeheer, die grotendeels 
zijn gebaseerd op de aanleg van 
infrastructuren voor onmiddellijke 
bescherming van mensen, onroerende 
zaken en goederen, zijn er niet in geslaagd 
de beloofde mate van veiligheid te 
realiseren.

Or. en

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 43
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico, met name wanneer ze 
gebaseerd zijn op de aanleg van 
infrastructuur, moeten worden 
onderworpen aan een robuuste en 
transparante economische en ecologische 
beoordeling om te waarborgen dat ze op 
lange termijn levensvatbaar zijn voor 
burgers en ondernemingen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
beginsel van kostendekking, met inbegrip 
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van de kosten in termen van milieu en 
hulpbronnen.

Or. en

Motivering

Het toenemende risico op overstromingen ten gevolge van menselijke activiteiten en 
klimaatverandering moet worden aangepakt via een robuuste economische benadering. 
Maatregelen voor het beheer van het overstromingsrisico vormen een belangrijke 
dienstverlening aan burgers en ondernemingen; de kosten hiervan moeten worden 
teruggevorderd om maatschappelijke voordelen op de lange termijn te kunnen realiseren. In 
overstromingsgevoelige gebieden moet de ontwikkeling van nieuwe menselijke activiteiten 
worden belast met de kosten van deze maatregelen, evenals de kosten in termen van milieu en 
hulpbronnen van de effecten van die activiteiten op stroomopwaarts en stroomafwaarts 
gelegen gebieden. Dit kan er ook toe leiden dat burgers en ondernemingen in gebieden met 
een hoog overstromingsrisico naar vermogen voorzorgsmaatregelen nemen ter beperking van 
de schade. Op nationaal niveau moet worden bepaald hoeveel van deze kosten wordt 
teruggevorderd en door wie ze moeten worden opgebracht, maar dit moet wel transparant 
zijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 44
Overweging 3

(3) Het is haalbaar en wenselijk het risico 
dat overstromingen inhouden voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
infrastructuur, te verminderen, waarbij moet 
worden aangetekend dat de daartoe getroffen 
maatregelen alleen effect kunnen sorteren 
indien ze in het hele desbetreffende 
stroomgebied worden gecoördineerd.

(3) Het is haalbaar en wenselijk het risico 
dat overstromingen inhouden voor de 
gezondheid en het leven van de mens, het 
milieu en de infrastructuur, te verminderen, 
waarbij moet worden aangetekend dat de 
daartoe getroffen maatregelen alleen effect 
kunnen sorteren indien ze in het hele 
desbetreffende stroomgebied worden 
gecoördineerd.

Or. pl

Motivering

Overstromingen vormen bovenal een gevaar voor het menselijk leven, niet alleen voor de 
menselijke gezondheid. Tussen 1998 en 2004 zijn bij overstromingen in Europa 700 mensen 
omgekomen, zoals wordt opgemerkt in de toelichting bij dit voorstel (blz. 1: Motivering en 
bedoeling van het voorstel).
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Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 45
Overweging 3

(3) Het is haalbaar en wenselijk het risico 
dat overstromingen inhouden voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
infrastructuur, te verminderen, waarbij moet 
worden aangetekend dat de daartoe 
getroffen maatregelen alleen effect kunnen
sorteren indien ze in het hele desbetreffende 
stroomgebied worden gecoördineerd.

(3) Het is haalbaar en wenselijk het risico 
dat overstromingen inhouden voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
infrastructuur, te verminderen. De daartoe 
getroffen maatregelen kunnen echter alleen 
effect sorteren indien ze in alle 
stroomgebieden worden gecoördineerd en 
indien er meer aandacht komt voor 
maatregelen die meer in overeenstemming 
met de natuur zijn, om te werken aan een 
verschuiving in het denken, van het 
"bouwen om te beschermen" op de korte 
termijn naar een ecologisch duurzaam 
overstromingsbeheer.

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 46
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Lidstaten worden aangemoedigd om 
maatregelen te treffen die bijdragen aan 
het beheersen van overstromingsrisico's in 
bovenstroomse of benedenstroomse 
gebieden zowel binnen als buiten hun eigen 
grondgebied.

Or. en

Motivering

Bij een benadering op basis van stroomgebieden kan het soms efficiënter zijn preventieve 
maatregelen te nemen in een stroomopwaarts gelegen gebied, ook wanneer het betrokken 
stroomopwaarts gelegen gebied tot het grondgebied van een andere lidstaat behoort. Het 
solidariteitsbeginsel van deze richtlijn kan worden versterkt met een extra stimulans voor 
grensoverschrijdende samenwerking ter beperking van de grensoverschrijdende 
overstromingsrisico's.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 47
Overweging 3 bis (nieuw)

(3bis) Lidstaten worden aangemoedigd om 
maatregelen te nemen die bijdragen aan 
het beheersen van overstromingsrisico's in 
bovenstroomse of benedenstroomse 
gebieden. Hierbij zou de natuurlijke loop 
van de rivier zoveel mogelijk behouden 
moeten blijven. Waar dit niet mogelijk is, 
moeten lidstaten compenserende ruimte 
zoeken op hun eigen grondgebied, of, in 
samenwerking met andere lidstaten ruimte 
zoeken.

Or. nl

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 48
Overweging 3 bis (nieuw)

3bis. Het voorgestelde stroomgebiedbeheer 
moet gebaseerd zijn op de "draagkracht" 
van het betrokken milieu, dat wil zeggen op 
het juiste functioneren op de lange termijn 
van de ecosystemen en het behoud van de 
biodiversiteit, evenals op de bijbehorende 
sociaal-economische voordelen voor de 
mensen en een gezamenlijke beoordeling 
van de behoeften en verwachtingen van alle 
belanghebbenden bij het water voor het 
gehele stroomgebied, alsmede de best 
mogelijke voorlichting.

Or. en

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 49
Overweging 4

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

Schrappen
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tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid voorziet met het oog op een 
goede ecologische en chemische toestand in 
de ontwikkeling van geïntegreerde 
beheerplannen voor elk stroomgebied, en 
zal bijdragen tot de afzwakking van de 
gevolgen van overstromingen. Die richtlijn 
is evenwel niet prioritair gericht op de 
vermindering van het overstromingsrisico 
en houdt evenmin rekening met eventuele 
toekomstige risico's die worden veroorzaakt 
door de klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2000/60/EG richt zich op het beheer van de waterkwaliteit en houdt daarom niet 
altijd rechtstreeks verband met de meer kwantiteitsgebonden waterbeheerskwesties waar de 
onderhavige richtlijn over gaat. Zo kunnen overstromingen ook het gevolg zijn van externe 
factoren, die geen relatie hebben met Richtlijn 2000/60/EG. Om deze reden is de vermelding 
van 2000/60/EG niet passend.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 50
Overweging 4

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid voorziet met het oog op een 
goede ecologische en chemische toestand in 
de ontwikkeling van geïntegreerde 
beheerplannen voor elk stroomgebied, en zal 
bijdragen tot de afzwakking van de gevolgen 
van overstromingen. Die richtlijn is evenwel 
niet prioritair gericht op de vermindering 
van het overstromingsrisico en houdt 
evenmin rekening met eventuele 
toekomstige risico's die worden veroorzaakt 
door de klimaatverandering.

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid voorziet met het oog op een 
goede ecologische en chemische toestand in 
de ontwikkeling van geïntegreerde 
beheerplannen voor elk stroomgebied, en zal 
bijdragen tot de afzwakking van de gevolgen 
van overstromingen. Die richtlijn is evenwel 
niet prioritair gericht op de vermindering 
van het overstromingsrisico; met dit risico, 
dat in de toekomst veelvuldiger zal optreden 
als gevolg van de klimaatverandering, wordt 
geen rekening gehouden.

Or. de
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Motivering

Dit amendement wil duidelijk maken dat de voorzorgsmaatregelen tegen 
overstromingsrisico's moeten worden geïntensiveerd met het oog op de grotere risico's die het 
gevolg zijn van de klimaatverandering; het is echter niet nodig voor iedere 
voorzorgsmaatregel een uitvoerige prognose van de klimaatverandering op te stellen, omdat 
hiermee aanzienlijke en grotendeels onverdedigbare kosten gemoeid zouden zijn, en de 
opstelling van de plannen vertraagd zou worden in de gevallen waar betrouwbare gegevens 
ontbreken.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 51
Overweging 7

(7) Krachtens Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad van 11 november 
2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie kan 
bij grote rampen snel financiële steun 
worden verleend om de 
levensomstandigheden voor de betrokken 
bevolkingsgroepen, regio's en landen zo veel 
mogelijk te normaliseren, met dien verstande 
dat deze steun alleen in noodsituaties, en niet 
in de daaraan voorafgaande fases mag 
worden verleend.

(7) Krachtens Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad van 11 november 
2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie kan 
bij grote rampen snel financiële steun 
worden verleend om de 
levensomstandigheden voor de betrokken 
bevolkingsgroepen, regio's en landen zo veel 
mogelijk te normaliseren, met dien verstande 
dat deze steun alleen in noodsituaties, en niet 
in de daaraan voorafgaande fases mag 
worden verleend. In dat geval moet ook 
worden gedacht aan maatregelen voor 
opleiding, voorlichting en preventie, te 
financieren in het kader van de 
structuurfondsen (Europees Sociaal Fonds 
en Europees Fonds voor de Regionale 
Ontwikkeling), het 
plattelandsontwikkelingsbeleid en 
individuele programma's zoals het 
Interreg-programma.

Or. el

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 52
Overweging 7

(7) Krachtens Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad van 11 november 

(7) Krachtens Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad van 11 november 
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2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie kan 
bij grote rampen snel financiële steun 
worden verleend om de 
levensomstandigheden voor de betrokken 
bevolkingsgroepen, regio's en landen zo veel 
mogelijk te normaliseren, met dien verstande 
dat deze steun alleen in noodsituaties, en niet 
in de daaraan voorafgaande fases mag 
worden verleend.

2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie kan 
bij grote rampen snel financiële steun 
worden verleend om de 
levensomstandigheden voor de betrokken 
ecosystemen, bevolkingsgroepen, regio's en 
landen zo veel mogelijk te normaliseren, met 
dien verstande dat deze steun alleen in 
noodsituaties, en niet in de daaraan 
voorafgaande fases mag worden verleend.

Or. pl

Motivering

De ecosystemen in rivierdalen en kustgebieden hebben specifieke eigenschappen als habitats 
met een grote biodiversiteit, waarvan sommige voor Europa of voor de wereld uniek zijn 
(bijvoorbeeld de delta's van Donau en Rijn en de kust van IJsland, Rügen en Bornholm). 
Tijdens een overstroming kan de broedhabitat van beschermde vogelsoorten onherstelbare 
schade oplopen, waardoor de biodiversiteit in Europa wordt verkleind. Daarom zouden 
specifieke ecosystemen die schade lijden door natuurrampen, waaronder overstromingen, 
onder het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ((COM(2005)108 def. - 2005/033(COD) –
SEC (2005)447) moeten vallen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 53
Overweging 7

(7) Krachtens Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad van 11 november 
2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie kan 
bij grote rampen snel financiële steun 
worden verleend om de 
levensomstandigheden voor de betrokken 
bevolkingsgroepen, regio's en landen zo veel 
mogelijk te normaliseren, met dien 
verstande dat deze steun alleen in 
noodsituaties, en niet in de daaraan 
voorafgaande fases mag worden verleend.

(7) Krachtens Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad van 11 november 
2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie kan 
bij grote rampen snel financiële steun 
worden verleend om de 
levensomstandigheden voor de betrokken 
bevolkingsgroepen, regio's en landen zo veel 
mogelijk te normaliseren. Het fonds heeft 
ook ten doel de onmiddellijke aanleg van 
preventieve infrastructuren en de 
onmiddellijke schoonmaak van door een 
ramp getroffen gebieden, met inbegrip van 
natuurgebieden, maar deze steun mag 
alleen in noodsituaties, en niet in de daaraan 
voorafgaande fases worden verleend.

Or. en
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Motivering

Dit fonds heeft niet alleen ten doel de betrokken mensen, regio's en landen te helpen naar hun 
normale leefomstandigheden terug te keren, maar ook om verdere gevolgen van 
natuurrampen, zoals milieuvervuiling en verontreiniging of besmetting van drinkwater, te 
voorkomen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 54
Overweging 7 bis (nieuw)

7bis. De meeste stroomgebieden in Europa 
liggen in meer dan een lidstaat; daarom 
vraagt een doeltreffende preventie van en 
maatregelen tegen overstromingen niet 
alleen om coördinatie op communautair 
niveau, maar ook om grensoverschrijdende 
samenwerking en om de schepping, 
financiering en bewaking van 
grensoverschrijdende programma's.

Or. el

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 55
Overweging 7 bis (nieuw)

7bis. De vereisten van een duurzaam 
overstromingsrisicobeheer moeten worden 
geïntegreerd in de formulering en 
tenuitvoerlegging van al het overige 
relevante beleid van de lidstaten en de 
Gemeenschap, zoals op het gebied van 
watervervoer, landbouw, cohesie, energie 
en onderzoek.

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 56
Overweging 8
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(8) In de Gemeenschap komen verschillende 
soorten overstromingen voor: rivieren en 
zeeën treden buiten hun oevers, stedelijke 
gebieden komen onder water te staan, riolen 
lopen over en er doen zich stortvloeden 
voor. De overstromingsschade verschilt in 
de Gemeenschap van land tot land en van 
regio tot regio. Doelstellingen op het gebied 
van overstromingsrisicobeheer moeten 
daarom gebaseerd zijn op de lokale en 
regionale omstandigheden.

In de Gemeenschap komen verschillende 
soorten stortvloeden voor: rivieren treden 
buiten hun oevers ten gevolge van 
smeltende sneeuw, blokkades door ijs en 
sneeuwbrij, plotselinge hevige regenbuien, 
aanhoudende hevige regen), zeeën treden 
buiten hun oevers als gevolg van 
vloedgolven bij storm en stedelijke gebieden 
komen onder water te staan ten gevolge van 
slecht functionerende riolen, die de hevige 
regenval of smeltende sneeuw niet 
aankunnen. De overstromingsschade 
verschilt in de Gemeenschap van land tot 
land en van regio tot regio. Doelstellingen 
op het gebied van overstromingsrisicobeheer 
moeten daarom gebaseerd zijn op de lokale 
en regionale omstandigheden.

Or. pl

Motivering

Het voorstel noemt stortvloeden naast rivieroverstromingen, kustoverstromingen en 
overstromingen van stedelijke gebieden; dit wekt de indruk dat stortvloeden zich voordoen 
buiten rivierdalen, kustgebieden en stedelijke gebieden, wat onjuist is. Deze classificatie van 
overstromingen op grond van verschillende criteria (enerzijds de intensiteit en anderzijds de 
plaats) leidt ertoe dat de diverse typen overstromingen elkaar uitsluiten.

De bedoeling van de richtlijn wordt duidelijker wanneer de typen overstromingen worden 
geclassificeerd op grond van uniforme criteria, te weten het overstroomde gebied en de 
rechtstreekse oorzaak van de overstroming.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 57
Overweging 8 bis (nieuw)

8bis. De beddingen en boezems van 
rivieren, beken en andere waterlopen in de 
Mediterrane landen vertonen een heel 
ander gedrag dan die in de andere delen 
van de Gemeenschap en moeten daarom in 
het kader van deze richtlijn als afzonderlijk 
geval worden behandeld.

Or. es
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Motivering

In de toelichting en de doelstellingen van de richtlijn wordt verwezen naar rivieren in Noord-
en Midden-Europa, maar er moet ook worden gewezen op de zware overstromingen die zich 
kunnen voordoen in Mediterrane rivierbekkens, die hoewel ze grotendeels bestaan uit 
discontinue rivierbeddingen, zowel stortvloeden als overstromingen meemaken.

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 58
Overweging 9

(9) In dunbevolkte of onbevolkte gebieden 
en in gebieden met weinig economische 
activa of een geringe ecologische waarde 
kan het overstromingsrisico doorgaans als 
niet-significant worden beschouwd. Per 
stroomgebiedsdistrict moet voor elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en daarbij 
horend kustgebied een voorlopige 
beoordeling van het overstromingsrisico 
worden opgesteld om te bepalen hoe groot 
het overstromingsrisico in elk van die 
gevallen is en of er verdere maatregelen 
moeten worden getroffen.

(9) In dunbevolkte of onbevolkte gebieden 
en in gebieden met weinig economische 
activa of een geringe ecologische waarde 
kan het overstromingsrisico doorgaans als 
niet-significant worden beschouwd. 
Dergelijke gebieden kunnen echter van 
belang zijn voor de verzachting van de 
gevolgen van overstromingen. Per 
stroomgebiedsdistrict moet voor elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en daarbij 
horend kustgebied een voorlopige 
beoordeling van het overstromingsrisico 
worden opgesteld om te bepalen hoe groot 
het overstromingsrisico en het potentieel 
voor verzachting van de gevolgen in elk van 
die gevallen is en of er verdere maatregelen 
moeten worden getroffen.

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 59
Overweging 9

(9) In dunbevolkte of onbevolkte gebieden 
en in gebieden met weinig economische 
activa of een geringe ecologische waarde 
kan het overstromingsrisico doorgaans als 
niet-significant worden beschouwd. Per 
stroomgebiedsdistrict moet voor elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en daarbij 
horend kustgebied een voorlopige 
beoordeling van het overstromingsrisico 

(9) In dunbevolkte of onbevolkte gebieden 
en in gebieden met weinig economische 
activa of een geringe ecologische waarde 
kan het overstromingsrisico doorgaans als 
niet-significant worden beschouwd. Per 
stroomgebiedsdistrict moet voor elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en daarbij 
horend kustgebied een voorlopige 
beoordeling van het overstromingsrisico 
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worden opgesteld om te bepalen hoe groot 
het overstromingsrisico in elk van die 
gevallen is en of er verdere maatregelen 
moeten worden getroffen.

worden opgesteld om te bepalen hoe groot 
het overstromingsrisico in elk van die 
gevallen is en of er verdere preventieve en 
operationele maatregelen moeten worden 
getroffen.

Or. pl

Motivering

De invoeging van een verwijzing naar preventieve en operationele maatregelen maakt de 
tekst concreter en duidelijker.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 60
Overweging 10

(10) Om over een degelijk informatie-
instrument en een nuttige basis voor het 
vaststellen van prioriteiten en technische, 
financiële en politieke besluiten te kunnen 
beschikken, moeten overstromingskaarten en 
indicatieve overstromingsschadekaarten 
worden opgesteld waarin de verschillende 
gebieden, elk met zijn overstromingsrisico, 
in kaart worden gebracht.

(10) Om over een degelijk informatie-
instrument en een nuttige basis voor het 
vaststellen van prioriteiten en technische, 
financiële en politieke besluiten te kunnen 
beschikken, moeten overstromingskaarten en 
indicatieve overstromingsschadekaarten 
worden opgesteld waarin de verschillende 
gebieden, elk met zijn overstromingsrisico 
en zijn risico op milieuverontreiniging door 
overstromingen, in kaart worden gebracht.

Or. en

Motivering

De overstromingskaarten moeten ook de installaties aangeven die in geval van een 
overstroming tot onbedoelde milieuverontreiniging kunnen leiden.

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 61
Overweging 11

(11) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisico-beheerplannen worden 
opgesteld. Zowel de oorzaken als de 

(11) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisico-beheerplannen worden 
opgesteld. Zowel de oorzaken als de 
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gevolgen van overstromingen verschillen in 
de Gemeenschap van land tot land en van 
regio tot regio. In de overstromingsrisico-
beheerplannen moet derhalve rekening 
worden gehouden met de specifieke 
geografische, hydrologische en andere 
relevante omstandigheden van het 
stroomgebied, het deelstroomgebied of het 
kustgebied, en moet worden voorzien in 
oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van dat 
stroomgebied, deelstroomgebied of 
kustgebied, terwijl tegelijkertijd wordt 
toegezien op coördinatie met de 
stroomgebiedsdistricten.

gevolgen van overstromingen verschillen in 
de Gemeenschap van land tot land en van 
regio tot regio. Voorzover de oorzaken en 
gevolgen van overstromingen een 
grensoverschrijdend karakter hebben, moet 
in de overstromingsrisico-beheerplannen 
moet derhalve rekening worden gehouden 
met de specifieke geografische, 
hydrologische en andere relevante 
omstandigheden van het stroomgebied, het 
deelstroomgebied of het kustgebied, en moet 
worden voorzien in oplossingen die zijn 
toegesneden op de behoeften en prioriteiten 
van dat stroomgebied, deelstroomgebied of 
kustgebied, terwijl tegelijkertijd wordt 
toegezien op coördinatie met de 
stroomgebiedsdistricten.

Or. en

Motivering

De verschillen in de geografische en hydrologische omstandigheden tussen de landen zijn 
voor de overstromingsrisico-beheerplannen alleen van belang wanneer de gevolgen van de 
overstromingen grensoverschrijdend zijn.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 62
Overweging 11

(11) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisico-beheerplannen worden 
opgesteld. The causes en consequences of 
flood events vary across the countries en
regions of the Community. In de 
overstromingsrisico-beheerplannen moet 
derhalve rekening worden gehouden met de 
specifieke geografische, hydrologische en 
andere relevante omstandigheden van het 
stroomgebied, het deelstroomgebied of het
kustgebied, en moet worden voorzien in 
oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van dat 
stroomgebied, deelstroomgebied of 

(11) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisico-beheerplannen worden 
opgesteld. Zowel de oorzaken als de 
gevolgen van overstromingen verschillen in 
de Gemeenschap van land tot land en van 
regio tot regio. In de overstromingsrisico-
beheerplannen moet derhalve rekening 
worden gehouden met de specifieke 
geografische, geologische, hydrologische en 
andere relevante omstandigheden, 
waaronder de bevolkingsdichtheid en de 
economische bedrijvigheid in het betrokken 
stroomgebied, deelstroomgebied of 
kustgebied, en moet worden voorzien in 
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kustgebied, terwijl tegelijkertijd wordt 
toegezien op coördinatie met de 
stroomgebiedsdistricten.

oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van dat 
stroomgebied, deelstroomgebied of 
kustgebied, terwijl tegelijkertijd wordt 
toegezien op coördinatie met de 
stroomgebiedsdistricten.

Or. en

Motivering

Overstromingen zijn natuurlijke verschijnselen. Overstromingen vormen alleen een risico 
voor de menselijke activiteiten in of voor het gebruik van uiterwaarden. Andere gebieden, 
zoals onbewoonde gebieden, dunbevolkte gebieden of gebieden die niet door de mens worden 
gebruikt, staan niet of in mindere mate bloot aan overstromingsrisico's. De nadelige gevolgen 
van overstromingen staan in verhouding tot de bevolkingsdichtheid in het betrokken gebied en 
de economische activiteit die er wordt ontplooid. Daarom moeten deze indicatoren worden
genoemd in overweging 11, waar de onderliggende factoren voor de voorkoming van en 
bescherming tegen overstromingen worden opgesomd.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 63
Overweging 11

(11) Om de negatieve gevolgen van
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisico-beheerplannen worden 
opgesteld. Zowel de oorzaken als de 
gevolgen van overstromingen verschillen in 
de Gemeenschap van land tot land en van 
regio tot regio. In de overstromingsrisico-
beheerplannen moet derhalve rekening 
worden gehouden met de specifieke 
geografische, hydrologische en andere 
relevante omstandigheden van het 
stroomgebied, het deelstroomgebied of het 
kustgebied, en moet worden voorzien in 
oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van dat 
stroomgebied, deelstroomgebied of 
kustgebied, terwijl tegelijkertijd wordt 
toegezien op coördinatie met de 
stroomgebiedsdistricten.

(11) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisico-beheerplannen worden 
opgesteld. Zowel de oorzaken als de 
gevolgen van overstromingen verschillen in 
de Gemeenschap van land tot land en van 
regio tot regio. In de overstromingsrisico-
beheerplannen moet derhalve rekening 
worden gehouden met de specifieke 
geografische, hydrologische en andere 
relevante omstandigheden van het 
stroomgebied, het deelstroomgebied of het 
kustgebied, en moet worden voorzien in 
oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van dat 
stroomgebied, deelstroomgebied of 
kustgebied, terwijl tegelijkertijd wordt 
toegezien op coördinatie met de 
stroomgebiedsdistricten. In 
overstromingsrisico-beheerplannen moet 
ook rekening worden gehouden met 
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industriële en agrarische installaties en 
andere mogelijke bronnen van 
verontreiniging in het betrokken gebied, 
zodat deze verontreiniging kan worden 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Omdat overstromingen vaak worden gevolgd door onbedoelde milieuverontreiniging door 
industriële, agrarische en andere installaties in het betrokken gebied, moet in de 
overstromingsrisico-beheerplannen ook rekening worden gehouden met mogelijke bronnen 
van verontreiniging.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 64
Overweging 12 bis (nieuw)

12bis. Communautaire wetgeving inzake 
overstromingen heeft de meeste 
toegevoegde waarde wanneer ze zich vooral 
richt op het coördineren van het beheer van 
grensoverschrijdende wateren en 
kustgebieden waar het door het ene land 
gevoerde overstromingsrisicobeheer 
gevolgen kan hebben voor een buurland. 
Stroomgebieden waarvoor deze voorwaarde 
niet geldt moeten dan ook niet onder de 
onderhavige richtlijn vallen. De lidstaten 
moeten echter wel de mogelijkheid hebben 
om de bepalingen van deze richtlijn 
desgewenst toe te passen op een ander 
stroomgebied.

Or. en

Motivering

De coördinatie van het beheer van grensoverschrijdende wateren is het terrein waar 
communautaire wetgeving een toegevoegde waarde kan opleveren. De uitbreiding hiervan 
naar volledig binnenlandse wateren is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel 
van het Verdrag, vormt geen proportionele reactie op het probleem dat de richtlijn wil 
oplossen en zou een onnodige belasting vormen en een verkeerd gebruik van middelen. Dit 
amendement maakt het de lidstaten wel mogelijk om andere wateren binnen de werking van 
de richtlijn te brengen wanneer dit bestuurlijk gezien nuttig wordt geacht, bijvoorbeeld 
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wanneer er slechts weinig volledig binnenlandse wateren zijn. Hiermee wordt de richtlijn 
geschikt gemaakt voor de geografische omstandigheden in de gehele Gemeenschap.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 65
Overweging 13

(13) Om dubbel werk te voorkomen, moeten 
de lidstaten met het oog op de naleving van 
deze richtlijn gebruik kunnen maken van 
bestaande overstromingsrisicokaarten en 
overstromingsrisico-beheerplannen.

(13) Om dubbel werk te voorkomen, moeten 
de lidstaten met het oog op de naleving van 
deze richtlijn gebruik kunnen maken van 
bestaande synoptische weersprognoses, 
overstromingsrisicokaarten en 
overstromingsrisico-beheerplannen.

Or. pl

Motivering

Naast overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisico-beheerplannen zijn ook 
weersprognoses van belang om te zorgen dat in verband met overstromingen de juiste 
maatregelen worden genomen. In dit kader is vooral van belang waar, hoe lang en hoe veel 
regen er valt, met name gedurende hevige regenbuien, die de grootste veroorzakers van 
overstromingen in Europa zijn.

Synoptische gegevens over het plotselinge intreden van warmer weer aan het eind van de 
winter in de laaggelegen gedeelten van Europa kunnen voor de lidstaten in die gedeelten van 
Europa een nuttig signaal zijn om in actie te komen om de gevolgen van de overstroming te 
minimaliseren.

Amendement ingediend door Richard Seeber, Vittorio Prodi en Edite Estrela

Amendement 66
Overweging 13 bis (nieuw)

13bis. Het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek van de Europese 
Commissie ontwikkelt momenteel een 
Europees 
overstromingswaarschuwingssysteem
(EFAS), dat simulaties op middellange 
termijn van overstromingen in heel Europa 
kan opstellen voor perioden van drie tot 
tien dagen in de toekomst. De gegevens van 
het EFAS zouden kunnen bijdragen aan 
een grotere paraatheid voor toekomstige 
overstromingen. Daarom moet het EFAS 
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verder worden uitgewerkt wanneer de 
testfase eenmaal is afgerond. Het systeem 
zou vermoedelijk in 2010 in werking 
kunnen treden.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft de begroting voor de ontwikkeling van EFAS aanzienlijk 
verhoogd, zodat de Europese burgers er zo snel mogelijk van kunnen profiteren.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 67
Overweging 13 bis (nieuw)

13bis. Het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek van de Europese 
Commissie ontwikkelt momenteel een 
Europees 
overstromingswaarschuwingssysteem 
(EFAS), dat simulaties op middellange 
termijn van overstromingen in heel Europa 
kan opstellen voor een periode van drie tot 
tien dagen in de toekomst. De gegevens van 
het EFAS zouden kunnen bijdragen aan 
een grotere paraatheid voor toekomstige 
overstromingen. Daarom moet het EFAS 
verder worden uitgewerkt wanneer de 
testfase eenmaal is afgerond. Het systeem 
zou vermoedelijk in 2010 in werking 
kunnen treden.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft de begroting voor de ontwikkeling van EFAS aanzienlijk 
verhoogd, zodat de Europese burgers er zo snel mogelijk van kunnen profiteren.

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 68
Overweging 13 bis (nieuw)
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13bis. Het overstromingsbeheer in de 
diverse stroomgebieden moet ernaar 
streven een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en solidariteit in het 
gehele gebied te creëren. Daartoe moeten 
de lidstaten ernaar streven de bewustheid 
van en de samenwerking tussen alle 
belanghebbenden te stimuleren, ook in 
gebieden die niet of in mindere mate aan 
overstromingen blootstaan, maar die door 
grondgebruik en praktijken effect kunnen 
hebben op overstromingen in 
stroomafwaarts of stroomopwaarts gelegen 
gebieden.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber, Vittorio Prodi en Edite Estrela

Amendement 69
Overweging 13 ter (nieuw)

13ter. Voor de prognoses op korte termijn 
moeten de lidstaten hun plannen 
afstemmen op de aanwezige beste 
praktijken en geavanceerde technologieën, 
zoals LAM-modellering (prognoses van 
twee tot vier uur).

Or. en

Motivering

Om de Europese burgers te beschermen tegen overstromingsrisico's moeten de lidstaten 
gebruik maken van geavanceerde modelleringstechnieken.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 70
Overweging 13 ter (nieuw)

13ter. Voor de prognoses op korte termijn 
moeten de lidstaten hun plannen 
afstemmen op de aanwezige beste 
praktijken en geavanceerde technologieën, 
zoals LAM-modellering (prognoses van 
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twee tot vier uur).

Or. en

Motivering

Om de Europese burgers te beschermen tegen overstromingsrisico's moeten de lidstaten 
gebruik maken van geavanceerde modelleringstechnieken.

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 71
Overweging 14

(14) Het opstellen van 
stroomgebiedbeheerplannen in het kader 
van Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisico-beheerplannen in het 
kader van de onderhavige richtlijn maakt 
deel uit van een geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer; de twee processen 
moeten elkaar daarom optimaal versterken. 
Met het oog op een efficiënte aanpak en 
een verstandig gebruik van middelen moet 
voor een nauwe coördinatie tussen de 
tenuitvoerlegging van de onderhavige 
richtlijn en die van Richtlijn 2000/60/EG 
worden gezorgd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Richtlijn 2000/60/EG richt zich op het beheer van de waterkwaliteit en houdt daarom niet 
altijd rechtstreeks verband met de meer kwantiteitsgebonden waterbeheerskwesties waar de 
onderhavige richtlijn over gaat. Zo kunnen overstromingen ook het gevolg zijn van externe 
factoren, die geen relatie hebben met Richtlijn 2000/60/EG. Om deze reden is de vermelding 
van 2000/60/EG niet passend.

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 72
Overweging 14

(14) Het opstellen van 
stroomgebiedbeheerplannen in het kader van 

(14) Het opstellen van 
stroomgebiedbeheerplannen in het kader van 



PE 371.879v02-00 22/116 AM\610916NL.doc

NL

Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisico-beheerplannen in het 
kader van de onderhavige richtlijn maakt 
deel uit van een geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer; de twee processen 
moeten elkaar daarom optimaal versterken. 
Met het oog op een efficiënte aanpak en een 
verstandig gebruik van middelen moet voor 
een nauwe coördinatie tussen de 
tenuitvoerlegging van de onderhavige 
richtlijn en die van Richtlijn 2000/60/EG 
worden gezorgd.

Richtlijn 2000/60/EG en het opstellen van 
overstromingsrisico-beheerplannen in het 
kader van de onderhavige richtlijn zijn beide 
onderdelen van een geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer; de twee processen 
moeten daarom volledig onderling worden 
geïntegreerd. Met het oog op een efficiënte 
aanpak en een verstandig gebruik van 
middelen moet voor een onmiddellijke 
integratie en synchronisatie tussen de 
tenuitvoerlegging van de onderhavige 
richtlijn en die van Richtlijn 2000/60/EG 
worden gezorgd, die in overeenstemming is 
met de doelstellingen van die richtlijn.

Or. en

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 73
Overweging 15

(15) Met betrekking tot het 
multifunctionele gebruik van 
waterlichamen voor duurzame menselijke 
activiteiten (onder meer op het gebied van 
overstromingsrisicobeheer, ecologie, de 
binnenvaart of de opwekking van 
waterkracht) en de gevolgen van dat 
gebruik op de waterlichamen, voorziet 
Richtlijn 2000/60/EG in een duidelijk en 
transparant proces, waarbij in artikel 4, lid 
7, onder meer afwijkingen van de 
doelstellingen inzake de "goede toestand" 
en/of het "niet-vóórkomen van 
achteruitgang" worden toegestaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Richtlijn 2000/60/EG richt zich op het beheer van de waterkwaliteit en houdt daarom niet 
altijd rechtstreeks verband met de meer kwantiteitsgebonden waterbeheerskwesties waar de 
onderhavige richtlijn over gaat. Zo kunnen overstromingen ook het gevolg zijn van externe 
factoren, die geen relatie hebben met Richtlijn 2000/60/EG. Om deze reden is de vermelding 
van 2000/60/EG niet passend.
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Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 74
Overweging 15

(15) Met betrekking tot het multifunctionele 
gebruik van waterlichamen voor duurzame 
menselijke activiteiten (onder meer op het 
gebied van overstromingsrisicobeheer,
ecologie, de binnenvaart of de opwekking 
van waterkracht) en de gevolgen van dat 
gebruik op de waterlichamen, voorziet 
Richtlijn 2000/60/EG in een duidelijk en 
transparant proces, waarbij in artikel 4, lid 
7, onder meer afwijkingen van de 
doelstellingen inzake de "goede toestand" 
en/of het "niet-vóórkomen van 
achteruitgang" worden toegestaan.

(15) Met betrekking tot het multifunctionele 
gebruik van waterlichamen voor duurzame 
menselijke activiteiten (onder meer op het 
gebied van overstromingsrisicobeheer en 
ecologie) en de gevolgen van dat gebruik op 
de waterlichamen, voorziet artikel 4, lid 7 
van Richtlijn 2000/60/EG in een duidelijk en 
transparant proces, waarbij onder meer 
afwijkingen van de doelstellingen inzake de 
"goede toestand" en/of het "niet-vóórkomen 
van achteruitgang" worden toegestaan.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber, Vittorio Prodi en Edite Estrela

Amendement 75
Overweging 15

(15) Met betrekking tot het multifunctionele
gebruik van waterlichamen voor duurzame 
menselijke activiteiten (onder meer op het 
gebied van overstromingsrisicobeheer, 
ecologie, de binnenvaart of de opwekking 
van waterkracht) en de gevolgen van dat 
gebruik op de waterlichamen, voorziet 
Richtlijn 2000/60/EG in een duidelijk en 
transparant proces, waarbij in artikel 4, lid 
7, onder meer afwijkingen van de 
doelstellingen inzake de "goede toestand" 
en/of het "niet-vóórkomen van 
achteruitgang" worden toegestaan.

(15) Met betrekking tot gebruik van 
waterlichamen voor onderling rivaliserende 
duurzame menselijke activiteiten (onder 
meer op het gebied van 
overstromingsrisicobeheer, ecologie, de 
binnenvaart of de opwekking van 
waterkracht) die gevolgen hebben voor de 
waterlichamen, voorziet Richtlijn 
2000/60/EG in een duidelijk en transparant 
proces. Bij onderling strijdige rechten moet 
altijd voorrang worden gegeven aan de 
bescherming van het menselijk leven en de 
menselijke gezondheid boven de 
bescherming van het milieu.

Or. en
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Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 76
Overweging 15

(15) Met betrekking tot het multifunctionele
gebruik van waterlichamen voor duurzame 
menselijke activiteiten (onder meer op het 
gebied van overstromingsrisicobeheer, 
ecologie, de binnenvaart of de opwekking 
van waterkracht) en de gevolgen van dat 
gebruik op de waterlichamen, voorziet 
Richtlijn 2000/60/EG in een duidelijk en 
transparant proces, waarbij in artikel 4, lid 
7, onder meer afwijkingen van de 
doelstellingen inzake de "goede toestand" 
en/of het "niet-vóórkomen van 
achteruitgang" worden toegestaan.

(15) Met betrekking tot gebruik van 
waterlichamen voor onderling rivaliserende 
duurzame menselijke activiteiten (onder 
meer op het gebied van 
overstromingsrisicobeheer, ecologie, de 
binnenvaart of de opwekking van 
waterkracht) die gevolgen hebben voor de 
waterlichamen, voorziet Richtlijn 
2000/60/EG in een duidelijk en transparant 
proces. Bij onderling strijdige rechten moet 
altijd voorrang worden gegeven aan de 
bescherming van het menselijk leven en de 
menselijke gezondheid boven de 
bescherming van het milieu.

Or. en

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 77
Overweging 18

(18) Daar de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de gevolgen 
van de actie beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(18) Daar de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de gevolgen 
van de actie beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken, 
waarbij de beginselen van overweging 11 
worden geëerbiedigd.

Or. en
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Motivering

Op grond van het evenredigheidsbeginsel zijn maatregelen op communautair niveau 
noodzakelijk voorzover de gevolgen van overstromingen grensoverschrijdend van aard zijn. 
In dit verband is de verwijzing naar overweging 11 relevant.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 78
Artikel 1

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 
overstromingen op het grondgebied van de 
Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 
overstromingen op het grondgebied van de 
Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid en ter 
bevordering van de verwezenlijking van de 
reeds in de bestaande 
Gemeenschapswetgeving opgenomen 
milieudoelstellingen.

Or. en

Motivering

Overstroming op zich is geen gevaar voor het milieu. Schade aan het milieu door 
overstromingen vindt meestal plaats door schade aan menselijke eigendommen en het 
vrijkomen van gevaarlijke chemische stoffen. Menselijke activiteiten in 
overstromingsgevoelige gebieden leiden juist tot een stijging van het overstromingsrisico, die 
dan moet worden beheerst door middel van nog meer fysieke aanpassingen van de 
waterlopen. In de nationale rapporten ingevolge artikel 5 van de water-kaderrichtlijn hebben 
de autoriteiten geoordeeld dat fysieke aanpassingen van de rivieren en meren leiden tot een 
grote achteruitgang van het aquatisch milieu. In diezelfde rapporten wordt geconcludeerd dat 
deze fysieke aanpassingen een van de voornaamste redenen zijn waarom 50 % van de 
Europese rivieren en meren er vermoedelijk niet in zullen slagen tegen 2015 de "goede 
ecologische toestand" te bereiken, die een bindende doelstelling van de water-kaderrichtlijn 
is.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 79
Artikel 1

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 
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overstromingen op het grondgebied van de 
Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

overstromingen op het grondgebied van de 
Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid en wordt ook 
een bijdrage geleverd aan de 
verwezenlijking van de milieudoelstellingen 
van de reeds geldende wetgeving.

Or. pt

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 80
Artikel 1

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 
overstromingen op het grondgebied van de 
Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
voor de transnationale samenwerking op 
het gebied van de beoordeling en het 
beheer van de risico's die overstromingen op 
het grondgebied van de Gemeenschap met 
zich meebrengen voor de gezondheid van de 
mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid.

Or. en

Motivering

"Beheer" is de juiste term waar het gaat om het beleid inzake overstromingsrisico's. Deze 
term laat de mogelijkheid open om als onderdeel van de maatregelen voor 
overstromingsrisico's in bepaalde gebieden de risico's te vergroten om ze in andere gebieden 
te kunnen verkleinen.

De richtlijn moet een kader voor transnationale samenwerking verschaffen. De 
overstromingsrisico's kunnen het meest effectief worden aangepakt binnen de internationale 
structuren per stroomgebied, en door nationale en regionale autoriteiten. De EU moet zich 
alleen bezighouden met kwesties waar zij een toegevoegde waarde heeft, namelijk de 
transnationale aspecten van de internationale stroomgebieden.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 81
Artikel 1

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 
overstromingen op het grondgebied van de 

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 
overstromingen op het grondgebied van de 
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Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid en voor 
internationale samenwerking die nodig is 
om de risico's te beheren.

Or. nl

Amendement ingediend door Gyula Hegyi en Péter Olajos

Amendement 82
Artikel 1

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld 
ter vermindering van de risico's die 
overstromingen op het grondgebied van de 
Gemeenschap met zich meebrengen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

Deze richtlijn heeft tot doel een kader vast te 
stellen voor de beoordeling en beheersing 
van de overstromingsrisico's met het oog op 
de vermindering van de nadelige gevolgen 
die overstromingen op het grondgebied van 
de Gemeenschap met zich meebrengen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft niet slechts ten doel de overstromingsrisico's te verkleinen, maar ook ze te 
beheren.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 83
Artikel 2, alinea - 1 (nieuw)

Deze richtlijn is van toepassing op alle 
grensoverschrijdende (gemeenschappelijke)
stroomgebieden en kustgebieden waarvoor 
de door een lidstaat genomen maatregelen 
van overstromingsrisicobeheer effect 
kunnen hebben op een buurland, zodat 
coördinatie en samenwerking ten aanzien 
van het overstromingsrisicobeheer 
noodzakelijk zijn.

Or. en
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Motivering

De coördinatie van het beheer van grensoverschrijdende wateren is het terrein waar 
communautaire wetgeving een toegevoegde waarde kan opleveren. De uitbreiding hiervan 
naar volledig binnenlandse wateren is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel 
van het Verdrag, vormt geen proportionele reactie op het probleem dat de richtlijn wil 
oplossen en zou een onnodige belasting vormen en een verkeerd gebruik van middelen. Dit 
amendement maakt het de lidstaten wel mogelijk om andere wateren binnen de werking van 
de richtlijn te brengen wanneer dit bestuurlijk gezien nuttig wordt geacht, bijvoorbeeld 
wanneer er slechts weinig volledig binnenlandse wateren zijn. Hiermee wordt de richtlijn 
geschikt gemaakt voor de geografische omstandigheden in de gehele Gemeenschap. 

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 84
Artikel 2, alinea 1

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden 
naast de in artikel 2 van Richtlijn 
2000/60/EG vastgestelde definities van 
"rivier", "stroomgebied", 
"deelstroomgebied" en 
"stroomgebiedsdistrict" de volgende 
definities:

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden 
de volgende definities:

Or. en

Motivering

Richtlijn 2000/60/EG richt zich op het beheer van de waterkwaliteit en houdt daarom niet 
altijd rechtstreeks verband met de meer kwantiteitsgebonden waterbeheerskwesties waar de 
onderhavige richtlijn over gaat. Zo kunnen overstromingen ook het gevolg zijn van externe 
factoren, die geen relatie hebben met Richtlijn 2000/60/EG. Om deze reden is de vermelding 
van de definities van 2000/60/EG niet passend.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 85
Artikel 2, alinea 1

1. "overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond die normaliter niet door 
water is bedekt;

1. "overstroming": het door binnenlands 
oppervlaktewater veroorzaakte tijdelijk 
onder water staan van grond die normaliter 
niet door water is bedekt of is bedoeld om 
onder water te lopen;
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Or. de

Motivering

De term "overstroming" moet worden gedefinieerd als het onder water staan van grond ten 
gevolge van binnenlandse oppervlaktewateren. De richtlijn moet niet de effecten willen 
behandelen van stortvloeden of overstromingen vanuit de woningriolering. Ook de 
overstroming van gebieden die daarvoor bestemd zijn, zoals polders, moet niet onder de 
definitie van een overstroming vallen

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 86
Artikel 2, alinea 1

1. "overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond die normaliter niet door 
water is bedekt;

1. "overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond, veroorzaakt door 
binnenwateren;

Or. de

Motivering

De term "overstroming" moet worden gedefinieerd als het onder water staan van grond ten 
gevolge van binnenlandse oppervlaktewateren. De richtlijn moet niet de effecten willen 
behandelen van stortvloeden of overstromingen vanuit de woningriolering.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 87
Artikel 2, onder 1

1. "overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond die normaliter niet door 
water is bedekt;

1. "overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond die normaliter niet door 
water is bedekt; en die niet bestemd is om in 
geval van hoog water onder water te lopen.

Or. en

Motivering

Bepaalde gebieden zouden als onderdeel van de maatregelen van risicobeheer kunnen 
worden aangewezen om in noodgevallen onder water te worden gezet om andere gebieden te 
beschermen.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 88
Artikel 2, alinea 1

1. "overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond die normaliter niet door 
water is bedekt;

1. "overstroming": het tijdelijk door 
oppervlaktewater bedekt worden van grond 
die normaliter niet door water is bedekt en 
die niet bestemd is om in geval 
overstroming als opslagbekken te fungeren.

Or. de

Motivering

Overstroming door stijgend grondwater en het overlopen van rioleringen moeten van de 
definitie worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor gebieden die bestemd zijn als opslagbekken.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 89
Artikel 2, alinea 1

1. "overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond die normaliter niet door 
water is bedekt;

"overstroming": het tijdelijk onder water 
staan van grond die normaliter niet door 
water is bedekt, ten gevolge een stijging van 
het waterpeil of een verandering van de 
loop van rivieren, bergbeken, discontinue 
stromen of aantasting van kustgebieden 
door de zee;

Or. es

Motivering

De omschrijving van "overstroming" moet worden bijgesteld zodat deze ook alle gevallen 
bestrijkt waarin overstromingen in bepaalde mediterrane gebieden kunnen plaatsvinden, met 
als voornaamste oorzaak kortdurende hevige regenbuien, waarvan de effecten door steile 
hellingen worden verergerd.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 90
Artikel 2, alinea 2

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.
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Or. fr

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 91
Artikel 2, onder 2

2. "overstromingsrisico": de kans dat zich 
een overstroming van een zekere omvang zal 
voordoen, gecombineerd met de geraamde
schade die een overstroming van die omvang 
doorgaans toebrengt aan de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid.

2. "overstromingsrisico": de kans dat zich 
een overstroming van een zekere omvang zal 
voordoen, gecombineerd met de mogelijke
schade die een overstroming van die omvang 
doorgaans toebrengt aan de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid.

Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi en Péter Olajos

Amendement 92
Artikel 2, onder 2

2. "overstromingsrisico": de kans dat zich 
een overstroming van een zekere omvang
zal voordoen, gecombineerd met de 
geraamde schade die een overstroming van 
die omvang doorgaans toebrengt aan de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

2. "overstromingsrisico": de combinatie van 
de kans dat zich een overstroming zal 
voordoen en de potentiële schade aan de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

Or. en

Motivering

De voorgestelde omschrijving komt overeen met de wetenschappelijke terminologie.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 93
Artikel 2, onder 2

2. "overstromingsrisico": de kans dat zich 
een overstroming van een zekere omvang zal 
voordoen, gecombineerd met de geraamde 

2. "overstromingsrisico": de kans dat zich 
een overstroming van een zekere omvang zal 
voordoen, gecombineerd met de geraamde 
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schade die een overstroming van die omvang 
doorgaans toebrengt aan de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid.

schade die een overstroming van die omvang 
doorgaans toebrengt aan de gezondheid en 
het leven van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid.

Or. pl

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 94
Artikel 2, alinea 2 bis (nieuw)

2bis. "Afwisseling van overstroming en 
droogte": de term "overstroming" moet 
zodanig worden gedefinieerd dat het 
bestaan wordt erkend van de "afwisseling 
van overstroming en droogte", waarmee 
wordt gedoeld op de specifiek in de 
Mediterrane landen optredende gevallen 
waar een teveel aan water (overstroming) 
afwisselend optreedt met seizoensgebonden, 
jaarlijkse of langdurige watertekorten 
(droogte). "Droogte" betekent dan een 
toestand van schaarste of gebrek aan water.
Droogte dient hoofdzakelijk te worden 
beschreven en gekwantificeerd in termen 
van de volgende twee variabelen: het 
gemiddelde waterpeil in reservoirs of 
waterhoudende grondlagen en de kwaliteit 
van het water.

Or. es

Motivering

De uit 2000 daterende Kaderrichtlijn Water strekte zich niet uit tot een definitie van droogte. 
Toch moet ook toenemende droogte in vooral de Mediterrane landen worden meegenomen in 
de wetgeving voor voorkoming en beheer van overstromingen, en moet dus worden genoemd 
in het artikel dat de definities geeft, omdat verwijzingen naar de "afwisseling van 
overstroming en droogte" in de gehele tekst zullen voorkomen.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 95
Artikel 2, alinea 2 ter (nieuw)
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2ter. "factor": een proces of element dat 
een overstroming veroorzaakt (regen, getij, 
aardbeving, dambreuk, enz.). De 
overstroming kan worden veroorzaakt door 
een of meer natuurlijke of door menselijke 
activiteit te weeg gebrachte factoren.

Or. es

Motivering

Voor de beoordeling en het beheer van overstromingen moeten de veroorzakende factoren 
worden gedefinieerd en geanalyseerd met inbegrip van al hun gevolgen.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 96
Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

De definities onder 1 en 2 zijn van 
toepassing op stortvloeden in de bergen,
Mediterrane discontinue stromen, rivieren 
en overstromingen vanuit zee in 
kustgebieden.

Or. en

Motivering

De huidige ontwerprichtlijn vindt zijn oorsprong in de overstromingen die zich hebben 
voorgedaan in enkele van de langste Europese rivieren en lijkt zich vooral te richten op het 
oplossen van dit type problemen. Maar in het grootste deel van het mediterrane Europa en in 
bergachtige gebieden zijn incidenten ten gevolge van stortvloeden van groot gewicht geweest.

Dit type overstromingen veroorzaakt slechts geringe economische schade, maar is 
verantwoordelijk geweest voor het grootste aantal doden. Dit is het gevolg van de moeilijke 
voorspelbaarheid, de hoge snelheid en de grote dichtheid doordat er grof materiaal wordt 
meegevoerd.

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 97
Artikel 3

Voor de toepassing van deze richtlijn 
maken de lidstaten gebruik van de in 
artikel 3, leden 1, 2, 3 en 6, van Richtlijn 

Schrappen
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2000/60/EG bedoelde regelingen.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2000/60/EG richt zich op het beheer van de waterkwaliteit en houdt daarom niet 
altijd rechtstreeks verband met de meer kwantiteitsgebonden waterbeheerskwesties waar de 
onderhavige richtlijn over gaat. Zo kunnen overstromingen ook het gevolg zijn van externe 
factoren, die geen relatie hebben met Richtlijn 2000/60/EG. Om deze reden is de vermelding 
van de regeling van 2000/60/EG niet passend.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey en
Jules Maaten

Amendement 98
Artikel 3

Voor de toepassing van deze richtlijn maken 
de lidstaten gebruik van de in artikel 3, leden 
1, 2, 3 en 6, van Richtlijn 2000/60/EG
bedoelde regelingen.

Voor de toepassing van deze richtlijn maken 
de lidstaten gebruik van de in artikel 3, leden 
1, 2, 3, 5 en 6, van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde regelingen.

Or. en

Motivering

Wanneer een stroomgebiedsdictrict deels buiten het grondgebied van de Gemeenschap ligt, 
moeten de betrokken lidstaten streven naar een passende coördinatie met de relevante derde 
landen om zo de doelstellingen van deze richtlijn in het gehele stroomgebiedsdictrict te 
kunnen realiseren.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 99
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis 
Met betrekking tot de preventie op lange 
termijn moet er systematisch voor de 
betrokken gebieden worden gezorgd om het 
hoofd te bieden aan de dreigingen waaraan 
deze als gevolg van de heviger wordende 
meteorologische gebeurtenissen blootstaan. 
De lidstaten en de betrokken plaatselijke 
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autoriteiten moeten systematisch actie 
ondernemen ter verbetering van de 
veiligheid van waterbekkens via de 
verlenging van de doorlooptijden van het 
water, geologische veiligheid via stabilisatie 
van hellingen, brandveiligheid via behoud 
en herstel van bosbiomassa. De 
communautaire initiatieven moeten een 
ondersteunende en coördinerende functie 
hebben ten opzichte van de preventie- en 
paraatheidsmaatregelen van de lidstaten en 
de regionale en plaatselijke autoriteiten.
Paraatheid op korte termijn zal ook 
afhankelijk zijn van een alarmsysteem dat 
is gebaseerd op een raming van de
hoeveelheid en het type neerslag, die tot 
stand komt via de radartechniek voor 
weersvoorspelling die bekend staat als 
"nowcasting"; deze techniek kan worden 
gebruikt voor alle stroomgebieden en kan 
kwantitatieve informatie geven over 
hoeveelheid, type en plaats van de 
verwachte neerslag. Deze informatie kan 
worden gebruikt als input voor het 
stroomdynamische model van het 
stroomgebied om waarschuwingen op korte 
termijn af te geven ten behoeve van 
mitigatie, civiele bescherming en 
bescherming van eigendommen.

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen paraatheid en preventieve maatregelen op korte 
termijn en op lange termijn; tevens moet worden benadrukt dat er een geavanceerde 
technologie bestaat waarmee verschrikkelijke rampen kunnen worden voorkomen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 100
Artikel 4, alinea 1

1. De lidstaten stellen voor elk 
stroomgebiedsdistrict of voor het op hun 
grondgebied liggende deel van een 
internationaal stroomgebiedsdistrict een 

1. De lidstaten stellen voor elk op hun 
grondgebied liggend internationaal
stroomgebiedsdistrict of voor het relevante
deel daarvan een voorlopige 
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voorlopige overstromingsrisicobeoordeling 
op overeenkomstig lid 2.

overstromingsrisicobeoordeling op 
overeenkomstig lid 2.

Or. en

Motivering

Zie de motivering van het amendement op artikel 1 van dezelfde auteurs.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 101
Artikel 4, alinea 1

1. De lidstaten stellen voor elk 
stroomgebiedsdistrict of voor het op hun 
grondgebied liggende deel van een 
internationaal stroomgebiedsdistrict een 
voorlopige overstromingsrisicobeoordeling 
op overeenkomstig lid 2.

1. De lidstaten stellen voor elk 
stroomgebiedsdistrict dat niet volledig op 
hun eigen grondgebied ligt of voor het op 
hun grondgebied liggende deel van een 
internationaal stroomgebiedsdistrict een 
voorlopige overstromingsrisicobeoordeling 
op overeenkomstig lid 2.1. 

Or. de

Motivering

Voor stroomgebiedsdistricten die in hun geheel op het grondgebied van een lidstaat liggen, 
stelt de betrokken lidstaat op grond van het subsidiariteitsbeginsel zelf een voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling op.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 102
Artikel 4, alinea 1

1. De lidstaten stellen voor elk 
stroomgebiedsdistrict of voor het op hun 
grondgebied liggende deel van een 
internationaal stroomgebiedsdistrict een 
voorlopige overstromingsrisicobeoordeling
op overeenkomstig lid 2.

1. De lidstaten stellen voor elk 
stroomgebiedsdistrict of voor het op hun 
grondgebied liggende deel van een 
internationaal stroomgebiedsdistrict een 
voorlopige beoordeling op overeenkomstig 
lid 2. Wanneer reeds aanwezige 
beoordelingen voor het betrokken 
stroomgebied het bestaan van een 
significant risico bevestigen of uitsluiten, 
kan van een voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling worden 
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afgezien.

Or. de

Motivering

Van het opstellen van een voorlopige beoordeling kan worden afgezien wanneer de lidstaten 
reeds voorafgaand aan de inwerkingtreding van de richtlijn besluiten hebben genomen –
voorafgegaan door risicobeoordelingen – over verdergaande maatregelen voor het in kaart 
brengen van de gebieden met een hoog overstromingsrisico of het opstellen van 
overstromingsbeheerplannen. Ook behoeven niet alle in alinea 2 genoemde aspecten in de 
beoordeling te worden betrokken wanneer de gegevens waarover de bevoegde instantie 
beschikt, toereikend zijn om te bevestigen dat een bepaald gebied een hoog 
overstromingsrisico loopt.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 103
Artikel 4, alinea 1, paragraaf 1 bis (nieuw)

Reeds bestaande beoordelingen worden 
toegelaten als voorlopige beoordelingen en 
moeten voldoen aan de rapportageplicht 
van artikel 17.

Or. de

Motivering

Om extra kosten voor beoordelingen op grond van deze richtlijn te voorkomen moet waar 
mogelijk gebruik gemaakt worden van reeds bestaande beoordelingen.

Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 104
Artikel 4, alinea 1, paragraaf 1 bis (nieuw)

Indien een lidstaat beschikt over eerder 
onderzoek dat hetzelfde terrein bestrijkt als 
de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling, dient hij 
dit aan de Commissie mede te delen; in dit 
geval zal de betrokken lidstaat geen nieuw 
onderzoek hoeven te doen.
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Or. pt

Motivering

Sommige lidstaten beschikken reeds over onderzoeken die betrekking hebben op hetzelfde 
terrein als de "voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen"; om de kosten in te perken en 
de procedure te vereenvoudigen kunnen deze lidstaten worden vrijgesteld van het opnieuw 
uitvoeren van deze onderzoeken of het indienen ervan in een andere vorm.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey en
Jules Maaten, 

Amendement 105
Artikel 4, alinea 2

2. De voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling omvat ten 
minste de volgende elementen:

2. De voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling wordt 
gemaakt om een beoordeling te verkrijgen 
van de potentiële risico's op basis van 
beschikbare of direct af te leiden gegevens. 
De beoordeling omvat ten minste de 
volgende elementen

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele 
daarbij horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele 
daarbij horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

b) een beschrijving van de overstromingen 
die er zich in het verleden hebben 
voorgedaan;

b) een beschrijving van de overstromingen 
die er zich in het verleden hebben 
voorgedaan en waarop het risico nog steeds 
bestaat;

c) een beschrijving van de 
overstromingsprocessen en de gevoeligheid 
van deze processen voor verandering, met 
vermelding van de huidige of toekomstige 
rol van uiterwaarden die het 
overstromingswater op natuurlijke wijze 
bufferen/vasthouden, en van 
waterafvoerroutes;

c) een beschrijving van recente 
overstromingsprocessen en van 
waarschijnlijke overstromingstendensen in 
het gebied zelf of in stroomopwaarts en 
stroomafwaarts gelegen gebieden, waar 
nodig rekening houdend met:

d) een beschrijving van 
ontwikkelingsplannen die het 
grondgebruik, de bevolkingsverdeling en de 
spreiding van de economische activiteiten 
zo veranderen dat het overstromingsrisico 
in het gebied zelf of in de stroomopwaarts 
of stroomafwaarts gelegen gebieden zou 

i) de rol van de uiterwaarden als 
natuurlijke opslag/buffer voor 
overstromingen en afvoerroutes voor 
overstromingen;
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toenemen;
e) een beoordeling van de kans op 
toekomstige overstromingen, uitgaande van 
hydrologische gegevens, 
overstromingstypes en de verwachte impact 
van de klimaatverandering en de tendensen 
in grondgebruik;

ii) plannen voor en tendensen in het 
bodemgebruik;

f) een voorspelling van de geschatte
gevolgen van toekomstige overstromingen
voor de gezondheid van de mens, het milieu 
en de economische bedrijvigheid, rekening 
houdend met langetermijnontwikkelingen, 
zoals de klimaatverandering.

iii) de mogelijke gevolgen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid, waar mogelijk 
rekening houdend met 
langetermijnontwikkelingen, zoals de 
klimaatverandering.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst voor alinea 2 bevat te veel detailvereisten. Dit 
amendement beoogt deze vereisten terug te brengen tot een niveau dat voor de lidstaten 
haalbaar is, terwijl toch wordt gewaarborgd dat er voldoende relevante informatie wordt 
gegeven.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 106
Artikel 4, alinea 2, inleiding

2. De voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling omvat ten 
minste de volgende elementen:

2. De voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling heeft 
betrekking op alle stroomgebieden, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de gebieden 
die het grootste risico lopen, en omvat ten 
minste de volgende elementen:

Or. es

Motivering

Dit amendement heeft ten doel eventuele verwarring tegen te gaan tussen de maatregelen die 
als prioriteit moeten worden behandeld en de resultaten van een gedeeltelijke beoordeling, 
aangezien het niet kiezen voor een uitputtende benadering het voorzorgsbeginsel zou kunnen 
ondergraven.
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Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 107
Artikel 4, alinea 2, onder a)

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele 
daarbii horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen en eigenschappen van de 
stroomgebieden, de deelstroomgebieden en 
de eventuele daarbij horende kustgebieden 
worden aangegeven; op deze kaart dient 
tevens te worden aangegeven: de 
topografie, het grondgebruik en de 
tendensen in het grondgebruik, de 
weerpatronen en de verwachte effecten van 
de klimaatverandering, de bestaande 
watervoorzieningsinstallaties en hun doel,
rivier- en waar aanwezig kustwerken en de 
voorgenomen stedelijke en industriële 
ontwikkeling.
De kaart moet eveneens aangeven welke rol 
eventuele watergebieden en uiterwaarden 
kunnen spelen bij het verminderen van de 
gevolgen van overstromingen.

Or. es

Motivering

Aanvulling op de nodig geachte basisgegevens voor het in kaart brengen van de 
overstromingsrisico's.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 108
Artikel 4, alinea 2, onder a)

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele 
daarbij horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de kustgebieden 
worden aangegeven, alsmede de topografie 
en het grondgebruik;

Or. en
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Motivering

Menselijke activiteiten neigen ertoe zich te concentreren in kustgebieden. Omdat 
kustgebieden bij uitstek blootstaan aan de vermoedelijke effecten van de klimaatverandering 
moeten alle kustgebieden zonder uitzondering in de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling worden meegenomen.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 109
Artikel 4, alinea 2, onder a)

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele 
daarbij horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de kustgebieden 
worden aangegeven, alsmede de topografie 
en het grondgebruik;

Or. pt

Motivering

Gezien de klimaatverandering en de verwachte stijging van de zeespiegel is het van cruciaal 
belang dat de richtlijn ook betrekking heeft op overstromingsrisico's in kustgebieden.

Amendement ingediend door Jillian Evans namens de Groenen/EVA

Amendement 110
Artikel 4, alinea 2, onder a)

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele 
daarbij horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de kustgebieden 
worden aangegeven, alsmede de topografie 
en het grondgebruik;

Or. en

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 111
Artikel 4, alinea 2, onder a)
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a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de eventuele 
daarbij horende kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

a) een kaart van het stroomgebiedsdistrict 
waarop de grenzen van de stroomgebieden, 
de deelstroomgebieden en de kustgebieden 
worden aangegeven, alsmede de topografie 
en het grondgebruik;

Or. en

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 112
Artikel 4, alinea 2, onder b)

b) een beschrijving van de overstromingen 
die er zich in het verleden hebben 
voorgedaan;

b) een beschrijving van de grotere 
overstromingen die er zich in het verleden 
hebben voorgedaan en die grote negatieve 
gevolgen hebben gehad voor mensenlevens, 
economische bedrijvigheid en het milieu en 
waarvoor nog steeds een relevante kans op 
het optreden van vergelijkbare 
gebeurtenissen in de toekomst bestaat, met 
inbegrip van de afvoerwegen van die 
overstromingen en een beoordeling van de 
erdoor veroorzaakte negatieve gevolgen;

Or. en

Motivering

Voor de beoordeling van mogelijke risicogebieden zijn gegevens over grotere overstromingen 
nodig, ook wanneer deze geen schade hebben veroorzaakt, omdat dit in de toekomst wel het 
geval kan zijn.

Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 113
Artikel 4, alinea 2, onder b)

b) een beschrijving van de overstromingen 
die er zich in het verleden hebben 
voorgedaan;

b) een beschrijving van de overstromingen 
die er zich in de afgelopen 30 jaar hebben 
voorgedaan en het eventuele risico op 
herhaling daarvan;

Or. pt
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Motivering

Vereenvoudigt de procedures. Het is zinloos om overstromingen uit het verleden te 
beschrijven tenzij er de kans bestaat dat deze zich herhalen.

Amendement ingediend door Richard Seeber, Vittorio Prodi en Edite Estrela

Amendement 114
Artikel 4, alinea 2, onder c)

c) een beschrijving van de 
overstromingsprocessen en de gevoeligheid 
van deze processen voor verandering, met 
vermelding van de huidige of toekomstige
rol van uiterwaarden die het 
overstromingswater op natuurlijke wijze 
bufferen/vasthouden, en van 
waterafvoerroutes;

c) een beschrijving van de 
overstromingsprocessen, met vermelding 
van de gevoeligheid van deze processen 
voor verandering, met name verzakkingen,
en de rol van uiterwaarden die het 
overstromingswater op natuurlijke wijze 
bufferen/vasthouden en een beschrijving van 
de huidige en toekomstige 
waterafvoerroutes;

Or. en

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met verzakking, omdat deze het overstromingsrisico 
doet toenemen.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 115
Artikel 4, alinea 2, onder c)

c) een beschrijving van de 
overstromingsprocessen en de gevoeligheid 
van deze processen voor verandering, met 
vermelding van de huidige of toekomstige
rol van uiterwaarden die het 
overstromingswater op natuurlijke wijze 
bufferen/vasthouden, en van 
waterafvoerroutes;

c) een beschrijving van de 
overstromingsprocessen, met vermelding 
van de gevoeligheid van deze processen 
voor verandering, met name verzakkingen,
en de rol van uiterwaarden die het 
overstromingswater op natuurlijke wijze 
bufferen/vasthouden en een beschrijving van 
de huidige en toekomstige 
waterafvoerroutes;

Or. en
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Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met verzakking, omdat deze het overstromingsrisico
doet toenemen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 116
Artikel 4, alinea 2, onder e)

e) een beoordeling van de kans op 
toekomstige overstromingen, uitgaande van 
hydrologische gegevens, overstromingstypes 
en de verwachte impact van de 
klimaatverandering en de tendensen in 
grondgebruik;

e) een beoordeling van de kans op 
toekomstige overstromingen, uitgaande van 
hydrologische gegevens, overstromingstypes 
en de verwachte impact van de 
klimaatverandering;

Or. de

Motivering

Vele onderzoeken hebben aangetoond dat de toekomstige veranderingen in het grondgebruik 
slechts een zeer geringe invloed hebben op het optreden van extreme overstromingen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 117
Artikel 4, alinea 2, onder e)

e) een beoordeling van de kans op 
toekomstige overstromingen, uitgaande van 
hydrologische gegevens, overstromingstypes 
en de verwachte impact van de 
klimaatverandering en de tendensen in 
grondgebruik;

e) een beoordeling van de kans op 
toekomstige overstromingen, uitgaande van 
hydrologische gegevens, overstromingstypes 
en de verwachte impact van de 
klimaatverandering en de tendensen in de 
bebouwing;

Or. de

Motivering

De toekomstige bebouwing in een gebied moet worden meegenomen in de voorlopige 
beoordeling van het overstromingsrisico: andere toekomstige veranderingen in het 
grondgebruik hebben slechts een zeer geringe invloed op het optreden van extreme 
overstromingen.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 118
Artikel 4, alinea 2, onder f)

f) een voorspelling van de geschatte 
gevolgen van toekomstige overstromingen 
voor de gezondheid van de mens, het milieu 
en de economische bedrijvigheid, rekening 
houdend met langetermijnontwikkelingen, 
zoals de klimaatverandering.

f) een voorspelling van de geschatte 
gevolgen van toekomstige overstromingen 
voor de gezondheid van de mens, het milieu 
en de economische bedrijvigheid, rekening 
houdend met langetermijnontwikkelingen.

Or. de

Motivering

Voorspellingen van de geschatte effecten van toekomstige overstromingen op gezondheid,
milieu en economie in het licht van de klimaatverandering zouden ook scenario's moeten 
omvatten met betrekking tot de diverse milieugoederen. Gezien de huidige stand van de 
gegevens, met name op het niveau van de deelstroomgebieden, zouden dergelijke
voorspellingen een uiterst speculatief karakter hebben en geen betrouwbare resultaten 
opleveren.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 119
Artikel 4, alinea 2, onder f)

f) een voorspelling van de geschatte 
gevolgen van toekomstige overstromingen 
voor de gezondheid van de mens, het milieu 
en de economische bedrijvigheid, rekening 
houdend met langetermijnontwikkelingen, 
zoals de klimaatverandering.

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat schattingen van de effecten van een mogelijke klimaatverandering zuiver speculatief 
kunnen zijn, kunnen ze niet worden gebruikt als basis voor beheerplannen die mogelijk op 
zeer lange termijn spelen.
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 120
Artikel 4, alinea 2, onder f bis) (nieuw)

f bis) maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico, met name in verband 
met de bebouwing, moeten onderworpen 
worden aan een solide en transparante 
economische en ecologische beoordeling in 
het belang van de levensvatbaarheid op 
lange termijn voor de burgers en 
ondernemingen, rekening houdend met het 
beginsel van kostendekking, met inbegrip 
van de kosten in termen van milieu en 
hulpbronnen.

Or. en

Motivering

In overstromingsgevoelige gebieden moet de ontwikkeling van nieuwe menselijke activiteiten 
belast worden met de kosten van de maatregelen voor het risicobeheer. Dit kan ertoe leiden 
dat burgers en ondernemingen in gebieden met een hoog overstromingsrisico 
voorzorgsmaatregelen nemen ter beperking van de schade. Op nationaal niveau moet worden 
bepaald hoeveel van deze kosten wordt teruggevorderd en door wie ze moeten worden 
opgebracht.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 121
Artikel 4, alinea 2, onder f bis) (nieuw)

f bis) de mogelijkheid om vloedgolven te 
beteugelen door geplande omleidingen om 
de effecten van de overstroming te 
minimaliseren, dat wil zeggen dichtbevolkte 
gebieden, culturele monumenten,
ecosystemen, economische structuren en 
infrastructuur te beschermen.

Or. pl

Motivering

Een van de doelstellingen van het overstromingsbeheer is de beperking van de effecten van 
een overstroming. Met behulp van kennis van het landschap en de ligging van de 
hydrologische installaties, met inbegrip van dijken, en van dichtbevolkte gebieden, culturele 
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monumenten, ecosystemen, economische structuren en infrastructuur kunnen beslissingen 
worden genomen om vloedkeringen door te breken en de vloedgolf naar onbewoonde 
gebieden te leiden (de zogeheten "omleiding van de overstroming") teneinde de omvang en de 
gevolgen van de overstroming zoveel mogelijk te beperken.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 122
Artikel 4, alinea 2, onder f bis) (nieuw)

f bis) Opdat het overstromingsrisicobeheer 
ook geschikt is voor het specifieke karakter 
van de Mediterrane regio zou de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling voor die 
regio een analyse kunnen omvatten van de 
"afwisseling van overstroming en droogte", 
zodat ook rekening kan worden gehouden 
met de effecten van de gevallen waar een 
teveel aan water (overstroming) afwisselend 
optreedt met seizoensgebonden, jaarlijkse 
of langdurige watertekorten (droogte).

Or. es

Motivering

In de toelichting en de doelstellingen van de richtlijn wordt verwezen naar rivieren in Noord-
en Midden-Europa, maar er moet ook worden gewezen op de zware overstromingen die zich 
voordoen in Mediterrane rivierbekkens, die paradoxaal genoeg en in tegenstelling tot de rest 
van Europa ook langdurige perioden van droogte meemaken.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 123
Artikel 4, alinea 2 bis (nieuw)

2bis. De lidstaten kunnen verzoeken doen 
om derogaties op artikel 4, lid 2 en op de 
artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 op grond van het 
genoemde artikel, ten aanzien van 
stroomgebieden die zich geheel op hun 
grondgebied bevinden, indien zij kunnen 
aantonen dat de bewoners van hun 
grondgebied, de economische bedrijvigheid 
en het milieu een vergelijkbare 
bescherming genieten als waarin de 
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bedoelde artikelen voorzien.

Or. nl

Motivering

In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 124
Artikel 5

1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
beoordeling worden de in een 
stroomgebiedsdistrict gelegen 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden in één van de volgende 
categorieën ingedeeld:

1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
beoordeling worden de in een 
stroomgebiedsdistrict gelegen gebieden in 
één van de volgende categorieën ingedeeld:

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

a) gebieden waar, naar wordt geconcludeerd, 
geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht.

b) gebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht.

2. De indeling van de in een internationaal 
stroomgebiedsdistrict gelegen 
stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden overeenkomstig lid 1, wordt 
tussen de betrokken lidstaten gecoördineerd.

2. De indeling van de in een internationaal 
stroomgebiedsdistrict gelegen gebieden
overeenkomstig lid 1, wordt tussen de 
betrokken lidstaten gecoördineerd.

Or. nl

Motivering

Binnen een gedeelte van een stroomgebied kunnen er gebieden zijn met een 
overstromingsrisico en andere gebieden waar geen significant risico aanwezig is.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 125
Artikel 5, alinea 1

1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
beoordeling worden de in een 
stroomgebiedsdistrict gelegen 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden in één van de volgende 
categorieën ingedeeld:

1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
beoordeling worden de in een 
stroomgebiedsdistrict gelegen 
stroomgebieden in één van de volgende 
categorieën ingedeeld:

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

a) stroomgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht.

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht.

Or. de

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Op grond van dat 
beginsel moet EU-regelgeving zich beperken tot grensoverschrijdende stroomgebieden 
waarvoor regulering noodzakelijk is. Zeewering verschilt wezenlijk van bescherming tegen 
overstroming door binnenwateren. In het geval van zeewering is de risicobeoordeling niet 
gebaseerd op de kans op herhaling van een overstroming in een bepaald aantal jaren, maar 
op een bepaling van de waterstanden op grond van metingen die door de kuststaten worden 
afgesproken en regelmatig worden gecontroleerd. Daarom kan deze richtlijn niet worden 
toegepast op de zeewering. Om deze reden moeten de woorden "deelstroomgebieden" en 
"kustgebieden" worden geschrapt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 126
Artikel 5, alinea 1

1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
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beoordeling worden de in een 
stroomgebiedsdistrict gelegen
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden in één van de volgende 
categorieën ingedeeld:

beoordeling worden de stroomgebieden en
de kustgebieden die niet aan een 
stroomgebiedsdistrict gekoppeld zijn in één 
van de volgende categorieën ingedeeld:

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

a) delen van stroomgebieden, 
deelstroomgebieden of kustgebieden waar, 
naar wordt geconcludeerd, geen potentieel 
significant overstromingsrisico bestaat of 
redelijkerwijs kan worden verwacht, of 
waar, naar wordt geconcludeerd, de 
potentiële gevolgen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu of de economische 
bedrijvigheid als aanvaardbaar gering 
worden beschouwd;

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht.

b) delen van stroomgebieden, 
deelstroomgebieden of kustgebieden waar, 
naar wordt geconcludeerd, een potentieel 
significant overstromingsrisico bestaat of 
redelijkerwijs kan worden verwacht.

Or. de

Motivering

De toevoeging van "delen van" dient ter verduidelijking van de formulering. Na een eerste 
beoordeling van het stroomgebied als geheel moeten de in artikel 7 genoemde kaarten alleen 
worden opgesteld voor die delen van stroomgebieden waarvoor daadwerkelijk een risico 
bestaat, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige bewoning. Het is niet zinvol kaarten op te stellen 
voor grote stroomgebieden of delen daarvan waarvoor geen risicopotentieel bestaat.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 127
Artikel 5, alinea 1, onder a)

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd in het licht van 
de verwachtingen ten aanzien van 
grondgebruik en de klimaatverandering;
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Or. en

Motivering

Gebieden waar veranderingen in het grondgebruik gepland zijn of waar als gevolg van de 
klimaatverandering voorspelbare veranderingen in de neerslaghoeveelheid en -patronen 
worden verwacht, moeten gedetaileerder worden beoordeeld om de beschikbaarheid van 
voldoende planningsinformatie te waarborgen.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 128
Artikel 5, alinea 1, onder a)

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of 
de economische bedrijvigheid als 
aanvaardbaar gering worden beschouwd;

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of kan worden 
verwacht, mede gezien de verwachtingen 
voor grondgebruik en klimaatverandering;

Or. en

Motivering

De huidige dubbelzinnige formulering garandeert geen uniforme Europese benadering voor 
de keuze van stroomgebieden waarvoor overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisico-
beheerplannen moeten worden opgesteld. Gebieden waar veranderingen in het grondgebruik 
gepland zijn (zoals de bouw van nederzettingen of de overgang van extensieve op intensieve 
landbouw) of waar als gevolg van de klimaatverandering voorspelbare veranderingen in de 
neerslaghoeveelheid en -patronen worden verwacht, moeten gedetaileerder worden 
beoordeeld om de beschikbaarheid van voldoende planningsinformatie te waarborgen.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 129
Artikel 5, alinea 1, onder a)

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of kan worden 
verwacht, mede gezien de verwachtingen 
voor grondgebruik en klimaatverandering;
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de gezondheid van de mens, het milieu of 
de economische bedrijvigheid als 
aanvaardbaar gering worden beschouwd;

Or. en

Motivering

De huidige dubbelzinnige formulering garandeert geen uniforme Europese benadering voor 
de keuze van stroomgebieden waarvoor overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisico-
beheerplannen moeten worden opgesteld. Gebieden waar veranderingen in het grondgebruik 
zijn gepland (zoals de bouw van nederzettingen of de overgang van extensieve op intensieve 
landbouw) of waar als gevolg van de klimaatverandering voorspelbare veranderingen in de 
neerslaghoeveelheid en -patronen worden verwacht, moeten gedetaileerder worden 
beoordeeld om de beschikbaarheid van voldoende planningsinformatie te waarborgen.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 130
Artikel 5, alinea 1, onder a)

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, of waar, naar wordt 
geconcludeerd, de potentiële gevolgen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu of de 
economische bedrijvigheid als aanvaardbaar 
gering worden beschouwd;

a) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of waar, naar 
wordt geconcludeerd, de potentiële gevolgen 
voor de gezondheid van de mens, het milieu 
of de economische bedrijvigheid als 
aanvaardbaar gering worden beschouwd;

Or. en

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 131
Artikel 5, alinea 1, onder b)

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht.

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs 
kan worden verwacht, mede gezien de 
verwachtingen voor grondgebruik en 
klimaatverandering;
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Or. en

Motivering

Gebieden waar veranderingen in het grondgebruik zijn gepland of waar als gevolg van de 
klimaatverandering voorspelbare veranderingen in de neerslaghoeveelheid en -patronen 
verwacht worden, moeten gedetaileerder worden beoordeeld om de beschikbaarheid van 
voldoende planningsinformatie te waarborgen.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 132
Artikel 5, alinea 1, onder b)

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs
kan worden verwacht.

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of kan worden 
verwacht, mede gezien de verwachtingen 
voor grondgebruik en klimaatverandering;

Or. en

Motivering

De huidige dubbelzinnige formulering garandeert geen uniforme Europese benadering voor 
de keuze van stroomgebieden waarvoor overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisico-
beheerplannen moeten worden opgesteld. Gebieden waar veranderingen in het grondgebruik 
zijn gepland (zoals de bouw van nederzettingen of de overgang van extensieve op intensieve 
landbouw) of waar als gevolg van de klimaatverandering voorspelbare veranderingen in de 
neerslaghoeveelheid en -patronen worden verwacht, moeten gedetaileerder worden 
beoordeeld om de beschikbaarheid van voldoende planningsinformatie te waarborgen.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 133
Artikel 5, alinea 1, onder b)

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of redelijkerwijs
kan worden verwacht.

b) stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden waar, naar wordt 
geconcludeerd, geen potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of kan worden 
verwacht, mede gezien de verwachtingen 
voor grondgebruik en klimaatverandering;

Or. en
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Motivering

De huidige dubbelzinnige formulering garandeert geen uniforme Europese benadering voor 
de keuze van stroomgebieden waarvoor overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisico-
beheerplannen moeten worden opgesteld. Gebieden waar veranderingen in het grondgebruik 
gepland zijn (zoals de bouw van nederzettingen of de overgang van extensieve op intensieve 
landbouw) of waar als gevolg van de klimaatverandering voorspelbare veranderingen in de 
neerslaghoeveelheid en -patronen worden verwacht, moeten gedetaileerder worden 
beoordeeld om de beschikbaarheid van voldoende planningsinformatie te waarborgen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 134
Artikel 5, alinea 1 bis (nieuw)

1bis. Waar nodig kunnen kustgebieden 
door de lidstaten worden meegenomen bij 
de beoordeling van het stroomgebied of 
deelstroomgebied.

Or. en

Motivering

Vergelijkbaar met Richtlijn 2000/60/EG moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om de 
overstromingsrisico's van de zee en van de rivieren in één beoordeling te integreren.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 135
Artikel 5, alinea 2 

2. De indeling van de in een internationaal 
stroomgebiedsdistrict gelegen 
stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden overeenkomstig lid 1, wordt 
tussen de betrokken lidstaten gecoördineerd.

2. De indeling van de in een internationaal 
stroomgebiedsdistrict gelegen 
grensoverschrijdende stroomgebieden, 
deelstroomgebieden of kustgebieden 
overeenkomstig lid 1, wordt tussen de 
betrokken lidstaten gecoördineerd.

Or. de

Motivering

Zie de motivering van het amendement op artikel 5, eerste lid.
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Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 136
Artikel 6, alinea 1 bis (nieuw)

1bis. Voor de periode voorafgaand aan de 
bedoelde datum, gedurende welke de 
lidstaten hun voorlopige beoordelingen 
opstellen, maakt de Commissie preventieve 
maatregelen bekend en bevordert zij de 
uitwisseling van ervaringen met betrekking 
tot preventie en beheer van overstromingen 
om ervoor te zorgen dat toekomstige 
incidenten en rampen zoveel mogelijk 
kunnen worden voorkomen.

Or. es

Motivering

Gezien het diverse karakter van de talrijke regio's van de EU en de onmiddellijke noodzaak 
om preventie- en beheersinstrumenten in te zetten voor de kwetsbaardere gebieden, moet de 
Commissie uitwisselingen van goede praktijken vergemakkelijken en stimuleren, omdat dit 
beslist zijn nut zou kunnen bewijzen in afwachting van de voltooiing van de voorlopige 
plannen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 137
Artikel 6, alinea 2

2. De overeenkomstig lid 1 verrichte 
indeling wordt uiterlijk in 2018 en daarna 
elke zes jaar door de lidstaten getoetst en zo 
nodig bijgesteld.

2. De overeenkomstig lid 1 verrichte 
indeling wordt uiterlijk in 2018 en daarna 
elke tien jaar door de lidstaten getoetst en zo 
nodig bijgesteld.

Or. de

Motivering

Het opstellen en beoordelen van risicokaarten en beheerplannen is een zeer kostbare 
aangelegenheid. Daarom moet de toetsing van de genomen maatregelen in overeenstemming 
zijn met de in artikel 7, tweede lid, genoemde terugkeerfrequentie voor overstromingen met 
een zeer grote waarschijnlijkheid. Deze verlenging van de toetsingsperiode is ook passend 
met het oog op de proportionaliteit.
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Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 138
Artikel 5, alinea 2, paragraaf 1 bis (nieuw)

De lidstaten zorgen voor de relevante 
gegevensoverdracht binnen de 
gemeenschappelijke stroomgebieden in de 
zin van dit artikel.

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 139
Artikel 7, alinea 1

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict 
overstromingsgevaarkaarten voorbereid 
voor de in artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden. Voor gebieden met een 
bijzonder hoog schadepotentieel worden 
bovendien overstromingsrisicokaarten 
voorbereid.

Or. de

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten, waarbij het opstellen van risicokaarten beperkt moet blijven tot 
gebieden met een hoog schadepotentieel.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 140
Artikel 7, alinea 1

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisicokaarten voorbereid voor 
de in artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden. Er worden ook 
overstromingsrisicokaarten voorbereid voor 
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deelstroomgebieden en kustgebieden. gebieden met een groot schadepotentieel.

Or. de

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Op grond van dat 
beginsel moet EU-regelgeving zich beperken tot grensoverschrijdende stroomgebieden 
waarvoor regulering noodzakelijk is. Zeewering verschilt wezenlijk van bescherming tegen 
overstroming door binnenwateren. In het geval van zeewering is de risicobeoordeling niet 
gebaseerd op de kans op herhaling van een overstroming in een bepaald aantal jaren, maar 
op een bepaling van de waterstanden op grond van metingen die door de kuststaten worden 
afgesproken en regelmatig worden gecontroleerd. Daarom kan deze richtlijn niet worden 
toegepast op de zeewering. Om deze reden moeten de woorden "deelstroomgebieden" en 
"kustgebieden" worden geschrapt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 141
Artikel 7, alinea 1

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden 
overstromingskaarten en indicatieve 
overstromingsschadekaarten op een 
geschikte schaal, hierna 
"overstromingsrisicokaarten" genoemd, 
voorbereid voor de in artikel 5, lid 1, onder 
b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

Or. de

Motivering

Zie de motivering van het amendement op artikel 5, eerste lid.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 142
Artikel 7, alinea 1

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict dat niet geheel op het 
eigen grondgebied ligt 
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hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

overstromingskaarten en indicatieve 
overstromingsschadekaarten, hierna 
"overstromingsrisicokaarten" genoemd, 
voorbereid voor de in artikel 5, lid 1, onder 
b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

Or. de

Motivering

Voor stroomgebiedsdistricten die in hun geheel op het grondgebied van een lidstaat liggen, 
stelt de betrokken lidstaat op grond van het subsidiariteitsbeginsel zelf een voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling op.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 143
Artikel 7, alinea 1

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden. Reeds 
bestaande overstromingsrisicokaarten 
worden geacht 
"overstromingsrisicokaarten" in de zin van 
dit artikel te zijn, waarvoor de 
rapportageplicht van artikel 17 geldt.

Or. de

Motivering

Om extra kosten voor overstromingsrisicokaarten op grond van deze richtlijn te voorkomen 
moet waar mogelijk gebruik gemaakt worden van reeds bestaande 
overstromingsrisicokaarten.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 144
Artikel 7, alinea 1
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1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden per 
stroomgebiedsdistrict overstromingskaarten 
en indicatieve overstromingsschadekaarten, 
hierna "overstromingsrisicokaarten" 
genoemd, voorbereid voor de in artikel 5, lid 
1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden. De 
overstromingsrisicokaarten worden 
gebruikt voor de geleidelijke afschaffing 
van subsidies die tot een verhoging van het 
overstromingsrisico leiden.

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 145
Artikel 7, alinea 2

2. De overstromingskaarten hebben 
betrekking op de geografische gebieden die 
volgens de volgende scenario's kunnen 
worden overstroomd:

2. De overstromingskaarten hebben 
betrekking op de geografische gebieden die 
volgens de volgende scenario's kunnen 
worden overstroomd:

a) grote kans op overstromingen (kans op 
herhaling om de tien jaar);

a) grote kans op overstromingen;

b) middelgrote kans op overstromingen 
(kans op herhaling om de honderd jaar);

b) middelgrote kans op overstromingen;

c) kleine kans op overstromingen 
(buitengewone gebeurtenissen).

c) kleine kans op overstromingen 
(buitengewone gebeurtenissen).

Voor elk van de in alinea 1 bedoelde 
scenario's worden de volgende gegevens 
vermeld:

Voor elk van de in alinea 1 bedoelde 
scenario's worden waar van toepassing de 
volgende gegevens vermeld:

a) voorspelde waterdiepte; a) voorspelde waterdiepte;
b) eventueel de stroomsnelheid; b) de stroomsnelheid;

c) gebieden waar zich oevererosie en 
puinstroomafzetting kunnen voordoen.

c) gebieden waar zich oevererosie en 
puinstroomafzetting kunnen voordoen.

Or. en

Motivering

Het moet aan de lidstaten worden gelaten te bepalen wat zij als een grote, middelgrote of 
kleine kans beschouwen. Het is reeds gangbare praktijk dat de definities van deze kansen 
kunnen uiteenlopen, zelfs binnen één lidstaat, vanwege de verschillen in het risico in verband 
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met de overstroming van de verschillende gebieden.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 146
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 1, onder a)

a) grote kans op overstromingen (kans op 
herhaling om de tien jaar);

Schrappen

Or. de

Motivering

Overstromingen met een terugkeerfrequentie van tien jaar zijn slechts zeer zelden relevant 
voor risicobeoordelingen.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 147
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 1, onder a)

a) grote kans op overstromingen (kans op 
herhaling om de tien jaar);

a) overstromingen met een kans op 
herhaling van tien tot dertig jaar);

Or. de

Motivering

In de meeste lidstaten behoeven er geen overstromingen met een terugkeerfrequentie van tien 
jaar in kaart gebracht te worden, omdat deze in de praktijk minder relevant zijn. Daarom 
moeten de lidstaten enige beslissingsruimte krijgen bij de bepaling van de toetsingsperiode of 
de terugkeerfrequentie die ze als basis willen gebruiken voor de risicokaarten voor de meer 
waarschijnlijke overstromingen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 148
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, inleiding

Voor elk van de in alinea 1 bedoelde 
scenario's worden de volgende gegevens 
vermeld:

Voor het in alinea 1 onder b) bedoelde 
scenario worden de volgende gegevens 
vermeld:

Or. de
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Motivering

Gegevens zoals de voorspelde waterdiepte en de stroomsnelheid zijn alleen van belang voor 
overstromingen die eenmaal per 100 jaar plaatsvinden. Voor "extreme" gebeurtenissen 
(overstromingen die eens per 1000 jaar plaatsvinden) kunnen deze gegevens in de praktijk 
niet zinvol worden berekend, omdat ze zuiver speculatief zouden zijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 149
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder a bis) (nieuw)

a bis) duur van de noodsituatie, synoptische 
gegevens (ligging van druksystemen, 
voorspelde hoeveelheid en intensiteit van de 
neerslag);

Or. pl

Motivering

Naast overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen zijn ook 
weersprognoses van belang om te zorgen dat in verband met overstromingen de passende
maatregelen worden genomen. In dit kader is vooral van belang waar, hoe lang en hoeveel 
regen er valt, met name gedurende hevige regenbuien, die de grootste veroorzakers van 
overstromingen in Europa zijn.

Synoptische gegevens over het plotselinge intreden van warmer weer aan het eind van de 
winter in de laaggelegen gedeelten van Europa kunnen voor de lidstaten in die gedeelten van 
Europa een nuttig signaal zijn om in actie te komen om de gevolgen van de overstroming te 
verminderen.
De voorspellingen van zich snel verplaatsende weerfronten zijn essentiële gegevens voor 
lidstaten die kunnen lijden onder de effecten van cyclonen en stormen. Met deze gegevens 
kunnen deze lidstaten preventieve maatregelen nemen tegen overstroming van de kust, met
name in laaggelegen gebieden (zoals in Nederland).

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 150
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c)

c) gebieden waar zich oevererosie en 
puinstroomafzetting kunnen voordoen.

c) gebieden waar zich erosie van 
uiterwaarden, hellingen van rivierdalen en 
oevers en puinstroomafzetting kunnen 
voordoen.
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Or. pl

Motivering

De vorige versie noemde enkel schade aan kustgebieden, terwijl de meeste overstromingen in 
Europa rivierdalen betreffen. Tijdens een overstroming lopen alle delen van een dal - de 
bedding, de uiterwaarden en de hellingen - schade op.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 151
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c)

c) gebieden waar zich oevererosie en 
puinstroomafzetting kunnen voordoen.

c) waar van toepassing, gebieden waar zich 
oevererosie en puinstroomafzetting kunnen 
voordoen.

Or. de

Motivering

Vooral in de Alpen zijn er in het stroomgebied van iedere rivier vele zones waar oevererosie 
en afzetting kunnen optreden. Het is niet de bedoeling dat al deze gebieden in dit verband 
worden opgesomd. Alleen waar de genoemde verschijnselen een gevaar vormen moeten ze 
uitvoerig in kaart worden gebracht.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 152
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c)

c) gebieden waar zich oevererosie en 
puinstroomafzetting kunnen voordoen.

c) gebieden waar zich morfologische 
veranderingen zoals oevererosie of 
puinstroomafzetting kunnen voordoen.

Or. es

Motivering

De morfologische veranderingen die van belang kunnen zijn voor het beheer van 
overstromingen beperken zich niet tot erosie en puinstroomafzetting. Andere voorbeelden 
hiervan zijn aardverschuivingen, verzakking, plotselinge ongelijkheid van de bodem ten 
gevolge van seismische bewegingen, enz.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 153
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c bis) (nieuw)

c bis) gebieden die in geval van 
overstroming als opvangbekkens of buffers 
kunnen dienen.

Or. nl

Motivering

Gebieden die potentieel een nuttige functie kunnen vervullen als opvangbekkens of 
buffergebieden, zouden in geval van bebouwing hun functie verliezen. Daarom is het 
belangrijk dat deze gebieden ook onderdeel zijn van de overstromingsbeheerplannen waarin 
de onderhavige richtlijn voorziet.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 154
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c bis) (nieuw)

c bis. gebieden met een steil verval waar 
zich overstromingen met een hoge 
stroomsnelheid en grote hoeveelheden puin 
kunnen voordoen.

Or. es

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met de overstromingen in bepaalde mediterrane 
gebieden, met als voornaamste oorzaak kortdurende hevige regenbuien, waarvan de effecten 
door steile hellingen worden verergerd.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 155
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c bis) (nieuw)

c bis) factoren die mogelijk overstromingen 
kunnen veroorzaken en die in het op de 
risicokaart aangeduide gebied aanwezig 
(zouden) kunnen zijn.
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Or. es

Motivering

Voor de beoordeling en het beheer van overstromingen moeten de veroorzakende factoren 
worden gedefinieerd en geanalyseerd met inbegrip van al hun gevolgen. Deze factoren 
moeten niet alleen in de beheerplannen worden genoemd maar ook op de risicokaarten 
worden aangegeven.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 156
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c bis) (nieuw)

c bis) uiterwaarden en andere natuurlijke 
gebieden die het water nu of in de toekomst 
kunnen vasthouden of bufferen.

Or. en

Motivering

Niet-ontwikkelde gebieden die op natuurlijke wijze onder water kunnen lopen, zoals 
uiterwaarden, en die een waardevolle functie als wateropslagbekkens vervullen, zouden in 
aanmerking kunnen komen voor ontwikkeling. In dat geval zouden ze hun belangrijke functie 
voor de vermindering van het overstromingsrisico geheel of gedeeltelijk verliezen, waardoor 
ook de daar gebouwde objecten gevaar zouden lopen. Daarom is het van belang een bepaling 
van het "niet-vóórkomen van achteruitgang" van toepassing te laten zijn op deze gebieden, 
zodat de risico's in ieder geval niet groter worden. Derhalve moeten deze gebieden en de 
functies die ze vervullen worden opgenomen/meegenomen in de op grond van deze richtlijn 
op te stellen relevante overstromingsrisicokaarten en beheerplannen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 157
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c bis) (nieuw)

c bis) uiterwaarden en andere natuurlijke 
gebieden die het water nu of in de toekomst 
kunnen vasthouden of bufferen.

Or. en

Motivering

Uiterwaarden vervullen een waardevolle functie als wateropslagbekkens en zouden in 
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aanmerking kunnen komen voor ontwikkeling wanneer ze niet in de 
overstromingsrisicokaarten worden opgenomen. Daarom is het van belang een bepaling van 
het "niet-vóórkomen van achteruitgang" van toepassing te laten zijn op deze gebieden, zodat 
de risico's in ieder geval niet groter worden. Daarom moeten ze in de relevante kaarten en 
plannen worden aangegeven.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 158
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c bis) (nieuw)

c bis) uiterwaarden en andere natuurlijke 
gebieden die het water nu of in de toekomst 
kunnen vasthouden of bufferen.

Or. en

Motivering

Niet-ontwikkelde gebieden die op natuurlijke wijze onder water kunnen lopen, zoals 
uiterwaarden, en die daardoor een waardevolle functie als wateropslagbekkens vervullen, 
zouden in aanmerking kunnen komen voor ontwikkeling wanneer ze niet in de 
overstromingsrisicokaarten en beheerplannen worden opgenomen. In dat geval zouden ze hun 
belangrijke functie voor de vermindering van het overstromingsrisico geheel of gedeeltelijk 
verliezen, waardoor ook de daar gebouwde objecten gevaar zouden lopen. Daarom is het van 
belang een bepaling van het "niet-vóórkomen van achteruitgang" van toepassing te laten zijn 
op deze gebieden, zodat de risico's in ieder geval niet groter worden. Derhalve moeten deze 
gebieden en de functies die ze vervullen worden opgenomen/meegenomen in de op grond van 
deze richtlijn op te stellen relevante overstromingsrisicokaarten en beheerplannen.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 159
Artikel 7, alinea 2, paragraaf 2, onder c ter) (nieuw)

c ter) de beschikbare personele middelen 
voor de respons op de risiconiveaus 
overeenkomend met de drie onder a), b) en 
c) van de eerste alinea genoemde 
scenario's.

Or. es

Motivering

De beschikbare personele middelen voor de bestrijding van overstromingen van de diverse 
risiconiveaus (teams van de civiele bescherming, medische teams die in het gebied actief zijn 
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enz.) moeten niet alleen in de overstromingsrisicobeheerplannen worden vermeld, maar ook 
op de risicokaarten worden aangegeven.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 160
Artikel 7, alinea 3

3. De indicatieve 
overstromingsschadekaarten moeten aan de 
hand van de volgende gegevens een beeld 
geven van de potentiële 
overstromingsgerelateerde schade in het 
kader van in lid 2 bedoelde scenario's:

3. De overstromingsrisicokaarten moeten 
aan de hand van de volgende gegevens een 
beeld geven van de potentiële 
overstromingsgerelateerde risico's in het 
kader van in lid 2 onder b) en c) bedoelde 
scenario's:

a) het aantal potentieel betrokken inwoners; a) het aantal potentieel betrokken inwoners;

b) de potentiële economische schade in het 
gebied;

b) de potentiële economische schade in het 
gebied;

c) de potentiële milieuschade.

Or. de

Motivering

Het opstellen van overstromingsrisicokaarten voor drie verschillende scenario's met al de in 
de artikelen 2 en 4 genoemde eigenschappen zou aanzienlijke kosten veroorzaken en voor 
stroomgebieden met een gering schadepotentieel onnodig zijn. Om de potentiële milieuschade 
in kaart te brengen zijn ingewikkelde berekeningen en modellen nodig, die voor het gehele 
gebied alleen kunnen worden gemaakt tegen torenhoge kosten, die volledig buiten verhouding 
staan tot de verkregen informatie.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 161
Artikel 7, alinea 3

3. De indicatieve 
overstromingsschadekaarten moeten aan de 
hand van de volgende gegevens een beeld 
geven van de potentiële 
overstromingsgerelateerde schade in het 
kader van in lid 2 bedoelde scenario's:

3. De indicatieve 
overstromingsschadekaarten moeten aan de 
hand van de volgende gegevens een beeld 
geven van de potentiële nadelige gevolgen 
van overstromingen in het kader van in lid 2 
bedoelde scenario's:

a) het aantal potentieel betrokken inwoners; a) het aantal potentieel betrokken inwoners;

b) de potentiële economische schade in het b) de potentiële economische schade in het 
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gebied; gebied;

c) de potentiële milieuschade. c) technische installaties als bedoeld in 
Bijlage I van Richtlijn nr. 96/61/EG van de 
Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging1, ook behandeld in 
Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 
december 1996 betreffende de beheersing 
van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken2

die in geval van overstroming onbedoelde 
verontreiniging kunnen veroorzaken en 
beschermde gebieden als bedoeld in artikel 
6 van Richtlijn 2000/60/EG.

 
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd door Verordening (EG) nr. 
166/2006 (PB L 33, 4.2.2006, blz. 1).
2 PB L 10 van 14.1.1997. blz. 13. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2003/105/EG (PB 
L 345 van 31.12.2003, blz. 97).

Or. en

Motivering

De overstromingskaarten moeten ook de installaties aangeven die in geval van een 
overstroming tot onbedoelde milieuverontreiniging kunnen leiden. De instrumenten voor het 
identificeren van de installaties met een risicopotentieel zijn de classificaties van de 
bovengenoemde Seveso II-richtlijn en de GPBV-richtlijn. Beschermde gebieden als bedoeld in 
de Kaderrichtlijn Water moeten ook op de overstromingskaarten worden aangegeven.

Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 162
Artikel 7, alinea 3, onder b)

b) de potentiële economische schade in het 
gebied;

b) de potentiële schade aan de economische 
bedrijvigheid in het gebied;

Or. pt

Motivering

Een kwantificatie van de schade in economische termen zou wellicht te veel gevraagd zijn. 
Wanneer deze stap wordt overgeslagen wordt het opstellen van de 
overstromingsrisicokaarten vergemakkelijkt. Het moet voldoende zijn te beschrijven welke 
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economische bedrijvigheid schade kan lijden.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 163
Artikel 7, alinea 3, onder b)

b) de potentiële economische schade in het 
gebied;

b) de potentiële economische schade in het 
gebied per tak van de bedrijvigheid;

Or. es

Motivering

Of de waarschijnlijkheid nu onder scenario a), b) of c) valt, overstromingen hebben uiteraard 
niet dezelfde gevolgen voor landbouw, industrie of diensteninfrastructuur (elektriciteit, 
communicatie, telefoon). Het zou nuttig zijn wanneer de schade op grond van de 
aanduidingen op de risicokaarten meteen al kan worden uitgesplist in de sectoren die in het 
risicogebied actief zijn.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 164
Artikel 7, alinea 3, onder b) en (c)

b) de potentiële economische schade in het 
gebied;

b) de economische bedrijvigheid in het 
gebied die schade kan lijden;

c) de potentiële milieuschade. c) de potentiële nadelige gevolgen voor het 
milieu.

Or. en

Motivering

Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om de gevolgen van een overstroming in financiële 
termen uit te drukken. Daarom verdient het de voorkeur hiervoor niet het woord "schade" te 
bezigen.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 165
Artikel 7, alinea 3, onder c)
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c) de potentiële milieuschade. c) de potentiële milieuschade en schade aan 
de gezondheid van de mens.

Or. es

Motivering

Wanneer een overstroming in een bepaald gebied door de aanwezigheid van specifieke 
installaties bijzondere milieuproblemen kan veroorzaken, zoals verontreiniging van het water, 
dan moet dat risico van meet af aan in kaart gebracht worden.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 166
Artikel 7, alinea 3, onder c)

c) de potentiële milieuschade. Schrappen

Or. de

Motivering

Om de potentiële milieuschade in kaart te brengen zijn ingewikkelde berekeningen en 
modellen nodig, die voor het gehele gebied alleen kunnen worden gemaakt tegen torenhoge 
kosten, die volledig buiten verhouding staan tot de verkregen kennis.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 167
Artikel 7, alinea 3, onder c)

c) de potentiële milieuschade. c) de potentiële milieuschade, ook voor 
gebieden die op grond van artikel 6 van 
Richtlijn 2000/60/EG als beschermde 
gebieden zijn aangewezen, rekening 
houdend met de ligging van puntbronnen 
of diffusiebronnen van verontreiniging en 
de betrokken risico's voor aquatische of 
terrestrische ecosystemen in geval van 
overstromingen.

Or. en
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Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 168
Artikel 7, alinea 3, onder c bis) (nieuw)

c bis) aanwijzing van de risicogebieden 
waar overstromingen met hoge dichtheid 
en puinstromen kunnen optreden.

Or. en

Motivering

Het aanwijzen van de risicogebieden waar overstromingen met hoge dichtheid en 
puinstromen kunnen optreden is beslist noodzakelijk. Dit type overstromingen is bijzonder 
gevaarlijk voor mensen en goederen en moet niet alleen vanuit hydraulisch aspect, maar ook 
in geomorfologische zin worden geanalyseerd.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 169
Artikel 7, alinea 3 bis (nieuw)

3bis. De lidstaten stellen vast op welke 
specifieke punten het overstromingsrisico 
groter is. Die informatie moet worden 
meegenomen bij de planning van het 
grondgebruik.

Or. es

Motivering

Er zijn altijd specifieke punten waar een hoger risico aanwezig is. De gegevens hiervan 
moeten worden gebruikt voor een betere planning van het grondgebruik ten behoeve van 
landbouw, industrie, stadsontwikkeling en infrastructuur.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 170
Artikel 7, alinea 3 bis (nieuw)

3bis. Afhankelijk van de bijzondere 
kenmerken van hun regio's kunnen de 
lidstaten desgewenst specifieke eigen 
gegevens op hun risicokaarten vermelden.
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Or. es

Motivering

De onderhavige richtlijn stelt een aantal basisregels die moeten worden nageleefd. Voor 
individuele lidstaten kan het echter zeer nuttig zijn om specifieke maatregelen vast te leggen 
voor gebieden met bijzondere kenmerken.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 171
Artikel 8, alinea 2

2. Deze kaarten worden uiterlijk op 22 
december 2019 en daarna om de zes jaar 
getoetst en zo nodig bijgesteld.

2. Deze kaarten worden uiterlijk op 22 
december 2019 en daarna om de tien jaar 
getoetst en zo nodig bijgesteld.

Or. de

Motivering

Het opstellen en beoordelen van risicokaarten en beheerplannen is een zeer kostbare 
aangelegenheid. Daarom moet de toetsing van de genomen maatregelen in overeenstemming 
zijn met de in artikel 7, tweede lid, genoemde terugkeerfrequentie voor overstromingen met 
een zeer grote waarschijnlijkheid. Deze verlenging van de toetsingsperiode is ook passend 
met het oog op de proportionaliteit.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 172
Artikel 9, alinea 1

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
vastgesteld voor de in artikel 5, lid 1, onder 
b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden of 
deelgebieden daarvan. Waar nodig kunnen 
kustgebieden worden geïntegreerd in de 
plannen voor het (deel-)stroomgebied, of 
afzonderlijk worden behandeld wanneer ze 
niet onder een stroomgebiedsdictrict vallen.

Or. en
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Motivering

De uitvoering van de onderliggende investeringsplannen en het ruimtelijke-ordeningsbeleid 
moet niet onder de werking van het EU-recht worden gebracht. Wanneer de uitvoering van 
deze plannen en programma's onder de Europese rechtsplichten zou vallen, wordt de kans 
groot dat de lidstaten plannen maken met een zeer laag streefniveau uit angst voor 
inbreukprocedures in het geval dat plannen met ambitieuzere maatregelen niet worden 
gerealiseerd.

Het is doeltreffender om in plaats daarvan te streven naar transparantie van het 
uitvoeringsproces; hiertoe moeten de plannen:

1. de doelstellingen van het overstromingsrisicobeheer noemen;
2. de te nemen maatregelen opsommen;
3. aangeven hoe de vooruitgang zal worden bewaakt.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 173
Artikel 9, alinea 1

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden.

Or. de

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Op grond van dat 
beginsel moet EU-regelgeving zich beperken tot grensoverschrijdende stroomgebieden 
waarvoor regulering noodzakelijk is. Zeewering verschilt wezenlijk van bescherming tegen 
overstroming door binnenwateren. In het geval van zeewering is de risicobeoordeling niet 
gebaseerd op de kans op herhaling van een overstroming in een bepaald aantal jaren, maar 
op een bepaling van de waterstanden op grond van metingen die door de kuststaten worden 
afgesproken en regelmatig worden gecontroleerd. Daarom kan deze richtlijn niet worden 
toegepast op de zeewering. Om deze reden moeten de woorden "deelstroomgebieden" en 
"kustgebieden" worden geschrapt.
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 174
Artikel 9, alinea 1

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict dat niet geheel op 
hun eigen grondgebied ligt 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden.

Or. de

Motivering

Voor stroomgebiedsdistricten die in hun geheel op het grondgebied van een lidstaat liggen, 
stelt de betrokken lidstaat op grond van het subsidiariteitsbeginsel zelf een voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling op.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 175
Artikel 9, alinea 1

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden. Reeds bestaande 
overstromingsrisicobeheerplannen worden 
geacht plannen in de zin van dit artikel te 
zijn, waarvoor de rapportageplicht van 
artikel 17 geldt.

Or. de

Motivering

Om extra kosten voor overstromingsbeheerplannen op grond van deze richtlijn te voorkomen 
moet waar mogelijk gebruik worden gemaakt van reeds bestaande 
overstromingsbeheerplannen.
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Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 176
Artikel 9, alinea 1 

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en 
kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
alsmede de doelstellingen van de artikelen 
1 en 4 van Richtlijn 2000/60/EG per 
stroomgebiedsdistrict overstromingsrisico-
beheerplannen vastgesteld voor de in artikel 
5, lid 1, onder b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 177
Artikel 9, alinea 1

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden en
kustgebieden.

1. Door de lidstaten worden overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict 
overstromingsrisico-beheerplannen 
voorbereid en ten uitvoer gelegd voor de in 
artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde 
stroomgebieden, deelstroomgebieden,
kustgebieden en stedelijke gebieden.

Or. pl

Motivering

Overweging 8 van het voorstel betreft overstromingen in stedelijke gebieden, die daarom ook 
moeten worden opgenomen in het operationele gedeelte van de richtlijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 178
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied, stedelijk 
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kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

gebied en kustgebied afgestemde 
beschermingsniveaus vast aan de hand 
waarvan met name de kans op 
overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Or. pl

Motivering

Overweging 8 van het voorstel betreft overstromingen in stedelijke gebieden, die daarom ook 
moeten worden opgenomen in het operationele gedeelte van de richtlijn.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 179
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud. Het 
menselijke gebruik van uiterwaarden moet 
worden aangepast aan het geïdentificeerde 
overstromingsrisico.

Or. en

Motivering

Overstromingen zijn natuurlijke verschijnselen. Overstromingen vormen alleen een risico 
voor de menselijke activiteiten in of voor het gebruik van uiterwaarden. Daarom moeten om 
de potentiële gevolgen van overstroming te minimaliseren ook de menselijke activiteiten 
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worden aangepast aan de aanwezige overstromingsrisico's.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 180
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

2. De lidstaten stellen in nauw overleg met 
de plaatselijke en regionale overheden
adequate, op elk stroomgebied, 
deelstroomgebied en kustgebied afgestemde 
risicopreventie- en beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 181
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde 
beschermingsniveaus vast aan de hand 
waarvan met name de kans op 
overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid 
van de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en
waarin rekening wordt gehouden met een 
aantal relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

2. De lidstaten stellen voor elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied of gedeelten daarvan specifieke 
doelstellingen voor het 
overstromingsrisicobeheer vast waarin
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Or. en
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Motivering

Gevolg van het amendement op artikel 1 van dezelfde auteurs. De zinsnede "aan de hand 
waarvan … worden verminderd" kan vervallen, omdat dit een herhaling is van de definitie 
van het overstromingsrisico in artikel 2.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 182
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied afgestemde 
beschermingsniveaus vast aan de hand 
waarvan met name de kans op 
overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Or. de

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Op grond van dat 
beginsel moet EU-regelgeving zich beperken tot grensoverschrijdende stroomgebieden 
waarvoor regulering noodzakelijk is. Zeewering verschilt wezenlijk van bescherming tegen 
overstroming door binnenwateren. In het geval van zeewering is de risicobeoordeling niet 
gebaseerd op de kans op herhaling van een overstroming in een bepaald aantal jaren, maar 
op een bepaling van de waterstanden op grond van metingen die door de kuststaten worden 
afgesproken en regelmatig worden gecontroleerd. Daarom kan deze richtlijn niet worden 
toegepast op de zeewering. Om deze reden moeten de woorden "deelstroomgebieden" en 
"kustgebieden" worden geschrapt.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 183
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
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vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële 
gevolgen van overstromingen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid worden 
verminderd, en waarin rekening wordt 
gehouden met een aantal relevante aspecten, 
zoals waterbeheer, bodembeheer, ruimtelijke 
ordening, grondgebruik en natuurbehoud.

vast aan de hand waarvan met name de 
potentiële gevolgen van overstromingen 
voor de gezondheid van de mens, het milieu 
en de economische bedrijvigheid worden 
verminderd, bij voorkeur met behulp van 
andere dan structurele initiatieven, en waar 
nodig ook de kans op overstromingen wordt 
teruggebracht. Bij deze maatregelen moet 
rekening worden gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Or. en

Motivering

Overstromingen zijn natuurlijke gebeurtenissen binnen de dynamiek van een rivier, die een 
belangrijke rol vervullen. Daarom moet worden benadrukt dat het belangrijk is bij voorkeur 
andere dan structurele maatregelen te nemen. Dit betekent dat het overstromingsrisico kan 
worden teruggebracht door de kwetsbaarheid te verminderen. Alleen wanneer deze 
maatregelen ontoereikend blijken moet de vermindering van de kans op overstromingen 
gepaard gaan met structurele maatregelen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 184
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

2. De lidstaten stellen in nauw overleg met 
de plaatselijke en regionale overheden 
adequate, op elk stroomgebied, 
deelstroomgebied en kustgebied afgestemde 
beschermingsniveaus vast aan de hand 
waarvan met name de kans op 
overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Or. en
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Motivering

Bedoeld om een zo breed mogelijke participatie van de plaatselijke autoriteiten te verkrijgen, 
die zich veelal bewuster zijn van de behoeften van een goed beheer van de waterbekkens.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 185
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu, eigendommen en de 
economische bedrijvigheid worden 
verminderd, en waarin rekening wordt 
gehouden met een aantal relevante aspecten, 
zoals waterbeheer, bodembeheer, ruimtelijke 
ordening, grondgebruik en natuurbehoud.

Or. en

Motivering

De bescherming van eigendommen is een kernonderdeel van het overstromingsbeheer en 
moet hier worden genoemd.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 186
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde 
beschermingsniveaus vast aan de hand 
waarvan met name de kans op 
overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde niveaus van 
overstromingsrisicobeheer vast aan de hand 
waarvan met name de kans op 
overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
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bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

Or. fr

Motivering

De term "bescherming" is te beperkt; "overstromingsrisicobeheer" impliceert preventie,
bescherming en paraatheid, zoals bepaald in artikel 9, derde lid.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 187
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
op overstromingen en de potentiële 
gevolgen van overstromingen voor de 
gezondheid van de mens, het milieu en de 
economische bedrijvigheid worden 
verminderd, en waarin rekening wordt
gehouden met een aantal relevante aspecten, 
zoals waterbeheer, bodembeheer, ruimtelijke 
ordening, grondgebruik en natuurbehoud.

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de te 
verwachten schade voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd en waar 
mogelijk ook de kans op overstromingen. 
Bij de uitvoering van de bedoelde 
maatregelen moet rekening worden
gehouden met een aantal relevante aspecten, 
zoals waterbeheer, bodembeheer, ruimtelijke 
ordening, grondgebruik en natuurbehoud.

Or. es

Motivering

Soms kan de kans op een overstroming niet worden gereduceerd. Dan is het voor de lidstaten 
realistischer om hun inspanningen te richten op het verminderen van de door de overstroming 
veroorzaakte schade.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi en Péter Olajos

Amendement 188
Artikel 9, alinea 2

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 

2. De lidstaten stellen adequate, op elk 
stroomgebied, deelstroomgebied en 
kustgebied afgestemde beschermingsniveaus 
vast aan de hand waarvan met name de kans 
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op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud.

op overstromingen en de potentiële gevolgen 
van overstromingen voor de gezondheid van 
de mens, het milieu en de economische 
bedrijvigheid worden verminderd, en waarin 
rekening wordt gehouden met een aantal 
relevante aspecten, zoals waterbeheer, 
bodembeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik en natuurbehoud, evenals de 
kosten en baten. Voor gemeenschappelijke 
stroomgebieden, deelstroomgebieden of 
kustgebieden werken de lidstaten samen 
aan de uitvoering van de bovenstaande 
verplichtingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te waarborgen dat de lidstaten voor gemeenschappelijke 
stroomgebieden verplicht zijn tot coördinatie bij de vaststelling van de beschermingsniveaus.
Dit is met name een belangrijke waarborg voor stroomafwaarts gelegen landen. Daarnaast 
moeten de in de bovenstaande vaststelling te betrekken aspecten zich ook uitstrekken tot de 
kosten en baten van de maatregelen.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 189
Artikel 9, alinea 2 bis (nieuw)

2bis. Met name geldt, aangezien ruimtelijke 
ordening een aangelegenheid van de 
lidstaten en hun regionale en plaatselijke 
bestuurslagen is, dat de nationale 
autoriteiten in hun plannen voorkomings-
en herstelmaatregelen moeten opnemen ten 
behoeve van een juist stadsbeheer en 
ruimtelijke ordening van de risicogebieden, 
waarbij onder meer wordt gestreefd naar 
het realiseren van de specifieke 
doelstellingen van een ecologische 
integratie van rivieren in de stadscentra, 
het implementeren van programma's voor 
het herstel van watergebieden en bossen, 
het behoud van rivierbeddingen of het 
vergroten van de bekendheid bij het 
publiek.
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Or. es

Motivering

De talrijke gevallen van overstromingen in stadscentra maken de toevoeging van de 
bovenstaande alinea noodzakelijk.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 190
Artikel 9, alinea 3

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde risicopreventie- en 
beschermingsniveaus te bereiken alsmede 
een tijdplanning voor de realisatie daarvan.

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid, met 
inbegrip van systemen voor 
overstromingsprognose en vroegtijdige 
waarschuwing, en met aandacht voor de 
kenmerken van het betrokken stroomgebied 
of deelstroomgebied.

De plannen moeten mede een beoordeling 
bevatten van de ecologische en 
economische efficiëntie van de technische 
maatregelen voor 
overstromingsbescherming, evenals van het 
natuurlijke opslagpotentieel van bestaande 
of te herstellen uiterwaarden. De plannen 
dienen te streven naar een passend 
grondgebruik en passende land- en 
bosbouwpraktijken in het gehele 
stroomgebiedsdictrict.
Tot de maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico kunnen ook 
maatregelen in verband met de 
kostendekking behoren, zodat de 
economische bedrijvigheid in de gebieden 
met een hoog overstromingsrisico de kosten 
draagt van de diensten voor 
overstromingsbescherming en noodsituaties 
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evenals de kosten in termen van milieu en 
hulpbronnen; ook kunnen aan mensen die 
in gebieden met een hoog 
overstromingsrisico wonen verplichtingen 
worden opgelegd om naar vermogen 
voorzorgsmaatregelen ter beperking van de 
schade te nemen.

Or. en

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 191
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 1

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
worden uitgevoerd op basis van een 
geïntegreerde benadering, waarin ook de 
eventuele andere nuttige instrumenten, 
wetgeving of programma's worden 
betrokken. De plannen bevatten 
maatregelen om de overeenkomstig lid 2 
vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

Or. es

Motivering

De gehele richtlijn, en met name de regeling voor de tenuitvoerlegging van de beheerplannen,
moet gebaseerd zijn op een geïntegreerd risicobeheer, gericht op een coördinatie van de 
doelstellingen, methoden en technieken die ten grondslag liggen aan de diverse 
communautaire en nationale instrumenten. Dit kan onder meer worden gerealiseerd door 
gebruik te maken van de door het INSPIRE-systeem of GEO (aardobservatie vanuit een 
satelliet) verzamelde gegevens.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 192
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 1

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen die hun werk doen in 
samenhang met natuurlijke processen, 
zoals instandhouding en/of herstel van 
uiterwaarden, om waar mogelijk land terug 
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te geven aan de rivieren en in het gehele 
stroomgebied passende vormen van 
grondgebruik en land- en bosbouw te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Niet-ontwikkelde gebieden die op natuurlijke wijze onder water kunnen lopen, zoals 
uiterwaarden, vervullen een waardevolle functie als wateropslagbekkens en moeten in de 
overstromingsrisico-beheerplannen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 193
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 1

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde doelstellingen van het 
overstromingsrisicobeheer te bereiken 
alsmede het te houden toezicht op de 
uitvoering van die maatregelen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering van het amendement op artikel 9, eerste lid, van dezelfde auteurs.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 194
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 1

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde doelstellingen van het 
overstromingsrisicobeheer te bereiken 
alsmede het te houden toezicht op de 
voortgang bij de uitvoering van die 
maatregelen. Als beginsel geldt dat 
maatregelen voor 
overstromingsrisicobeheer kostenefficiënt 
en tegen maatschappelijk aanvaardbare 
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kosten realiseerbaar moeten zijn.

Or. en

Motivering

De beginselen van kostenefficiëntie en van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de 
kosten van maatregelen moeten ook worden opgenomen in deze richtlijn. Deze beginselen zijn 
voor alle lidstaten vanzelfsprekend wanneer het gaat om de omgang met nationale 
overstromingsrisico's, maar ze worden niet altijd aangehouden voor aangelegenheden in 
verband met grensoverschrijdende overstromingsrisico's. Het eerste beginsel, dat van de 
kostenefficiëntie, is ook te vinden in Richtlijn 2000/60/EG. Deze twee beginselen samen 
vormen een grondslag voor het opstellen en toepassen van maatschappelijke kosten-
batenanalyses. De vermelding hiervan als beginselen in plaats van verplichtingen maakt 
uitzonderingen mogelijk in gemotiveerde gevallen of voor maatregelen waarvan de gevolgen 
niet relevant zijn.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 195
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 1

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde beschermingsniveaus te 
bereiken.

3. De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen die

a) in samenhang met natuurlijke processen 
werken, zoals instandhouding en/of herstel 
van uiterwaarden, om waar mogelijk land 
terug te geven aan de rivieren en in het 
gehele stroomgebied passende vormen van 
grondgebruik en land- en bosbouw te 
bevorderen;
b) een levensvatbaar ecologisch en 
financieel beheer van de 
overstromingsrisico's waarborgen, 
rekening houdend met de 
kostendekkendheid van de diensten rond 
het overstromingsbeheer, met inbegrip van 
de milieu-kosten, van de gebruikers;
c) bijdragen aan het beheer van 
overstromingen in stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen gebieden, of in 
ieder geval geen zodanige gevolgen voor de 
de overstromingsrisico's hebben dat 
stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen 
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gebieden onevenredige kosten moeten 
maken om het vereiste niveau van 
risicopreventie en bescherming te 
realiseren;
d) rekening houden met de effectiviteit van 
de bestaande kunstmatige infrastructuur 
voor overstromingsbescherming, met 
inbegrip van de economische en 
ecologische effectiviteit daarvan.

Or. en

Motivering

a) Niet-ontwikkelde gebieden die op natuurlijke wijze onder water kunnen lopen, zoals 
uiterwaarden, vervullen een waardevolle functie als wateropslagbekkens en zouden in 
aanmerking kunnen komen voor ontwikkeling wanneer ze niet in de 
overstromingsrisicokaarten en beheerplannen worden opgenomen. In dat geval zouden ze hun 
belangrijke functie voor de vermindering van het overstromingsrisico geheel of gedeeltelijk 
verliezen, waardoor ook de daar gebouwde objecten gevaar zouden lopen. Daarom is het van 
belang een bepaling van het "niet-vóórkomen van achteruitgang" van toepassing te laten zijn 
op deze gebieden, zodat de risico's in ieder geval niet groter worden. Derhalve moeten deze 
gebieden en de functies die ze vervullen worden opgenomen/meegenomen in de op grond van 
deze richtlijn op te stellen relevante overstromingsrisicokaarten en beheerplannen.

b)-c) Maatregelen voor het beheer van het overstromingsrisico vormen een belangrijke 
dienstverlening aan burgers en ondernemingen; de kosten hiervan moeten worden 
teruggevorderd om maatschappelijke voordelen op de lange termijn te kunnen realiseren. In 
overstromingsgevoelige gebieden moet de ontwikkeling van nieuwe menselijke activiteiten 
worden belast met de kosten van deze maatregelen, evenals de kosten in termen van milieu en 
hulpbronnen in stroomopwaarts en stroomafwaarts gelegen gebieden. Op nationaal niveau 
moet worden bepaald hoeveel van deze kosten wordt teruggevorderd en door wie ze moeten 
worden opgebracht, maar dit moet wel transparant zijn.

d) de traditionele strategieën voor overstromingsbeheer, die voornamelijk gebaseerd waren 
op technische infrastructuren, zijn er overwegend niet in geslaagd de beloofde veiligheid op 
lange termijn te realiseren en hebben schadelijke effecten op het aquatisch milieu. In het 
belang van een goed beheer van de overstromingsrisico's moet de effectiviteit van deze 
strategieën grondig worden getoetst.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 196
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
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overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid, 
noodmaatregelen en herstel en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

Or. en

Motivering

De overstromingsrisico-beheerplannen moeten ook noodmaatregelen bevatten (d.w.z. het 
opstellen van geschikte noodplannen en coördinatie van de reactie van de civiele 
bescherming op overstromingen) en herstelmaatregelen (d.w.z. helpen bij een zo spoedig 
mogelijk herstel van de normale situatie, verzachten van de sociale en economische gevolgen 
voor bevolking, goederen en milieu).

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 197
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied. De overstromingsrisico-
beheerplannen bevatten tevens 
beoordelingen van maatregelen voor 
redding en herstel.

Or. en

Motivering

Hoewel in de risicobeheersingsplannen de nadruk ligt op preventie, bescherming en 
paraatheid, kan ook een gedetailleerde beoordeling van de reddings- en herstelmaatregelen 
helpen meer bekendheid te geven aan de kosten van afwezige preventieve maatregelen.
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Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 198
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid, 
mitigatie en herstel en met aandacht voor de 
kenmerken van het betrokken stroomgebied 
of deelstroomgebied.

Or. pt

Motivering

Voor het welslagen van het plan in geval van een overstroming is het essentieel dat van meet 
af aan maatregelen voor mitigatie en herstel worden opgenomen.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 199
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid, 
noodmaatregelen en herstel en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

Or. en

Motivering

De overstromingsrisico-beheerplannen moeten ook noodmaatregelen bevatten (d.w.z. het 
opstellen van geschikte noodplannen en coördinatie van de reactie van de civiele 
bescherming op overstromingen) en herstelmaatregelen (d.w.z. helpen bij een zo spoedig 
mogelijk herstel van de normale situatie, verzachten van de sociale en economische gevolgen 
voor bevolking, goederen en milieu). Ieder systeem voor overstromingsbescherming zal ooit 
wel eens falen, met name gezien de onvoorspelbare effecten van de klimaatverandering. Het 
is essentieel ook op het falen van het systeem voorbereid te zijn; daarom moeten nood- en 
herstelmaatregelen ook onderdeel vormen van het overstromingsrisico-beheerplan.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 200
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en 
maatregelen ter vermindering van de 
gevolgen van overstromingen, en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

Or. pl

Motivering

Het verminderen van de gevolgen van natuurrampen in het algemeen, waartoe ook 
overstromingen behoren, wordt behandeld in het EU-document "Instrument voor snelle 
respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties" (COM (2005) 0113 - C6-0181/2005 –
2005/0052(CNS), T6-0075/2006)). Dit is belangrijk met het oog op de beperking van de 
verliezen en het herstel van het milieu, de economie en de infrastructuur in de toestand van 
vóór de overstroming.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 201
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

In de overstromingsrisico-beheerplannen 
worden alle fases van de 
overstromingsrisico-beheercyclus 
behandeld, met speciale nadruk op 
preventie, bescherming en paraatheid, 
noodmaatregelen en herstel en met 
aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied.

Or. en
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Motivering

De overstromingsrisico-beheerplannen moeten ook maatregelen bevatten voor 
noodmaatregelen (d.w.z. het opstellen van geschikte noodplannen en coördinatie van de 
reactie van de civiele bescherming op overstromingen) en herstel (d.w.z. helpen bij een zo 
spoedig mogelijk herstel van de normale situatie, verzachten van de sociale en economische 
gevolgen voor bevolking, goederen en milieu). Ieder systeem voor overstromingsbescherming
zal ooit wel eens falen, met name gezien de onvoorspelbare effecten van de 
klimaatverandering. Het is essentieel ook op het falen van het systeem voorbereid te zijn; 
daarom moeten nood- en herstelmaatregelen ook onderdeel vormen van het 
overstromingsrisico-beheerplan.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 202
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2 bis (nieuw)

De lidstaten zorgen dat de rivier zoveel 
mogelijk haar natuurlijke loop behoudt. 
Wanneer de natuurlijke loop niet kan 
worden aangehouden zorgen de lidstaten 
dat de rivier op hun grondgebied wordt 
voorzien van areaal ter compensatie van
het verloren areaal.

Or. nl

Motivering

Explicitering van het beginsel van voorkoming van oneigenlijk gebruik.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 203
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2 bis (nieuw)

De overstromingsrisico-beheerplannen 
bevatten maatregelen om
a) in samenhang met natuurlijke processen 
werken, zoals instandhouding en/of herstel 
van uiterwaarden, om waar mogelijk land 
terug te geven aan de rivieren en in het 
gehele stroomgebied passende vormen van
grondgebruik en land- en bosbouw te 
bevorderen;
c) bijdragen aan het beheer van 
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overstromingen in stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen gebieden, of in 
ieder geval geen zodanige gevolgen voor de 
de overstromingsrisico's hebben dat 
stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen 
gebieden onevenredige kosten moeten 
maken om het benodigde niveau van 
risicopreventie en bescherming te 
realiseren;
d) rekening houden met de effectiviteit van 
de bestaande kunstmatige infrastructuur 
voor overstromingsbescherming, met 
inbegrip van de economische en 
ecologische effectiviteit daarvan.

Or. en

Motivering

De functie van niet-ontwikkelde gebieden zoals bossen als wateropslag is van waarde voor de 
vermindering van overstromingsrisico’s en er moet rekening mee worden gehouden bij het 
opstellen van de overstromingsrisico-beheerplannen, met name nu de traditionele strategieën 
van overstromingsbeheer, die voornamelijk gebaseerd zijn op technische infrastructuren, 
veelal ineffectief zijn en tot ernstige problemen stroomafwaarts kunnen leiden.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 204
Artikel 9, alinea 3, paragraaf 2 bis (nieuw)

De plannen voor het 
overstromingsrisicobeheer bevatten 
maatregelen ter voorkoming van 
onbedoelde verontreiniging door 
technische installaties als bedoeld in 
Bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad, mede geregeld in Richtlijn 96/82/EG 
van de Raad, ten gevolge van een 
overstroming.

Or. en

Motivering

Omdat overstromingen vaak worden gevolgd door onbedoelde milieuverontreiniging door 
industriële, agrarische en andere installaties in het betrokken gebied, moet in de 
overstromingsrisico-beheerplannen ook rekening worden gehouden met mogelijke bronnen 
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van verontreiniging. De instrumenten voor het identificeren van de installaties met een 
risicopotentieel zijn de classificaties van de bovengenoemde Seveso II-richtlijn en de GPBV-
richtlijn.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 205
Artikel 9, alinea 3 bis (nieuw)

3bis. Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico, met name in verband 
met de bebouwing, moeten worden 
onderworpen aan een solide en 
transparante economische en ecologische 
beoordeling in het belang van de 
levensvatbaarheid op lange termijn voor de 
burgers en ondernemingen, rekening 
houdend met het beginsel van 
kostendekking, met inbegrip van de kosten 
in termen van milieu en hulpbronnen.

Or. en

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 206
Artikel 9, alinea 3 bis (nieuw)

3bis. De risicobeheerplannen zorgen voor 
coördinatie tussen de diverse 
bestuursorganen met verantwoordelijkheid 
voor overstromingen (autoriteiten voor 
water, ruimtelijke ordening,
stadsontwikkeling en civiele bescherming).

Or. es

Motivering

Het is essentieel om in de beheerplannen de coördinatie tussen de diverse autoriteiten te 
regelen, met name met de civiele bescherming.
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Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 207
Artikel 9, alinea 4

4. Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico die in één lidstaat 
worden getroffen, mogen niet leiden tot een 
toename van het overstromingsrisico in de 
buurlanden.

Schrappen

Or. pt

Motivering

Deze alinea zou beter opgenomen kunnen worden in het artikel over de internationaal 
gereguleerde maatregelen voor het beheer van het overstromingsrisico.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 208
Artikel 9, alinea 4

4. Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico die in één lidstaat 
worden getroffen, mogen niet leiden tot een 
toename van het overstromingsrisico in de 
buurlanden.

4. Gezien het solidariteitsbeginsel moet in 
de overstromingsrisico-beheerplannen 
waar nodig rekening worden gehouden met 
de maatregelen in stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen gebieden.
Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico of andere maatregelen 
die in één lidstaat worden getroffen, mogen 
niet leiden tot een toename van het 
overstromingsrisico in de buurlanden.

Or. en

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 209
Artikel 9, alinea 4

4. Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico die in één lidstaat 
worden getroffen, mogen niet leiden tot een 
toename van het overstromingsrisico in de 

4. Als beginsel geldt dat maatregelen voor 
het beheer van het overstromingsrisico die in 
één lidstaat worden getroffen, niet mogen
leiden tot een toename van het 
overstromingsrisico stroomopwaarts of 
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buurlanden. stroomafwaarts in andere landen die 
hetzelfde stroomgebied of deelstroomgebied 
gemeenschappelijk hebben.

Or. en

Motivering

In de formulering van dit artikel moet worden uitgedrukt dat het om een beginsel gaat, om het 
gevaar van inbreukprocedures te voorkomen voor zeer geringe, insignificante negatieve 
grensoverschrijdende effecten en tevens om te voorkomen dat buurlanden geen 
compensatieregelingen zouden kunnen treffen voor de negatieve grensoverschrijdende 
effecten van bepaalde maatregelen. Er moet consensus zijn over de beoordeling van 
grensoverschrijdende effecten door de lidstaten die stroomgebieden gemeen hebben.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 210
Artikel 9, alinea 4 bis (nieuw)

4bis. Van lidstaten die reeds beschikken 
over (in internationaal verband 
overeengekomen) beheerplannen, die 
toereikend zijn voor de in artikel 1 en het 
tweede lid van artikel 9 vastgelegde 
doelstellingen, zal niet worden gevergd dat 
zij nieuwe plannen opstellen in de zin van 
hoofdstuk IV van de richtlijn.

Or. de

Motivering

Voor vele internationale wateren zijn reeds actieplannen voor overstromingen 
overeengekomen, die de doelstellingen van deze richtlijn realiseren. Deze bestaande plannen 
moeten desgewenst kunnen worden gehandhaafd en worden uitgezonderd van de formele 
eisen van deze richtlijn.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 211
Artikel 9, alinea 4 bis (nieuw)

4bis. De overstromingsrisico-
beheerplannen bevatten specifieke 
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maatregelen die
a) in samenhang met natuurlijke processen 
werken, zoals instandhouding en/of herstel 
van uiterwaarden, om waar mogelijk land 
terug te geven aan de rivieren en in het 
gehele stroomgebied passende vormen van 
grondgebruik en land- en bosbouw te 
bevorderen;
b) bijdragen aan het beheer van 
overstromingen in stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen gebieden, of in 
ieder geval geen zodanige gevolgen voor de 
de overstromingsrisico's hebben dat 
stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen 
gebieden onevenredige kosten moeten 
maken om het benodigde niveau van 
risicopreventie en bescherming te 
realiseren;
c) rekening houden met de effectiviteit van 
de bestaande kunstmatige infrastructuur 
voor overstromingsbescherming, met 
inbegrip van de economische en 
ecologische effectiviteit daarvan.

Or. en

Motivering

Het belang van de uiterwaarden en hun functie moet worden beklemtoond, evenals de kosten 
van overstromingsrisicobeheer en infrastructuur.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 212
Artikel 9, alinea 4 bis (nieuw)

4bis. Ingeval een lidstaat voornemens is 
gedurende de toetsingsperiode als bedoeld 
in artikel 11, tweede lid, substantiële 
wijzigingen aan te brengen in de 
uitvoeringsmaatregelen of het vastgestelde 
tijdschema voor de uitvoering, nemen de 
lidstaten passende maatregelen om de 
coördinatie met de overige lidstaten binnen 
een internationaal stroomgebiedsdictrict en 
de voorlichting aan en participatie van het 
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publiek te verzekeren.

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 213
Artikel 10, alinea 2

2. Door de lidstaten wordt uiterlijk drie jaar 
na de bekendmaking van elk 
overstromingsrisico-beheerplan of elke 
bijgestelde versie daarvan een tussentijds 
verslag bij de Commissie ingediend over de 
vooruitgang die met de tenuitvoerlegging 
van de geplande maatregelen is geboekt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit staat nu in artikel 9, derde lid. Zie ook het amendement op dat lid van dezelfde auteurs.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 214
Artikel 11, alinea 2

2. De overstromingsrisico-beheerplannen 
worden uiterlijk in 2021 en daarna om de zes
jaar getoetst en bijgesteld.

2. De overstromingsrisico-beheerplannen 
worden uiterlijk in 2021 en daarna om de 
tien jaar getoetst en bijgesteld.

Or. de

Motivering

Het opstellen en beoordelen van risicokaarten en beheerplannen is een zeer kostbare 
aangelegenheid. Daarom moet de toetsing van de genomen maatregelen in overeenstemming 
zijn met de in artikel 7, tweede lid, genoemde terugkeerfrequentie voor overstromingen met 
een zeer grote waarschijnlijkheid. Deze verlenging van de toetsingsperiode is ook passend 
met het oog op de proportionaliteit.
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle en Lutz Goepel

Amendement 215
Artikel 12, alinea 1

1. De lidstaten zien erop toe dat voor 
stroomgebiedsdistricten die volledig tot hun 
grondgebied behoren, één 
overstromingsrisico-beheerplan wordt 
opgesteld.

Schrappen

Or. de

Motivering

In dit geval behouden de lidstaten op grond van het subsidiariteitsbeginsel hun bevoegdheid, 
omdat het stroomgebiedsdistricten betreft die geheel op hun nationale grondgebied liggen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 216
Artikel 12

Transnationale samenwerking
1. De lidstaten zien erop toe dat voor 
stroomgebiedsdistricten die volledig tot hun 
grondgebied behoren, één 
overstromingsrisico-beheerplan wordt 
opgesteld.
2. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoort, 
zorgen de lidstaten ervoor dat er coördinatie 
plaatsvindt om tot één internationaal 
overstromingsrisico-beheerplan te komen.

2. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoort, 
zorgen de lidstaten ervoor dat er coördinatie 
plaatsvindt om tot één internationaal 
overstromingsrisico-beheerplan te komen of 
tot een geheel van overstromingsrisico-
beheerplannen, dat op het niveau van het 
internationale stroomgebiedsdictrict en op 
de meest passende schaal wordt afgestemd.

Bij gebrek aan een dergelijk plan stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 
hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op.

Bij gebrek aan een dergelijk plan stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 
hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op.

3. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict de grenzen van de 

3. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict de grenzen van de 
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Gemeenschap overschrijdt en met het 
betrokken derde land/de betrokken derde 
landen niet één overstromingsrisico-
beheerplan wordt opgesteld, stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die op 
het grondgebied van de betrokken lidstaten 
liggen, overstromingsrisico-beheerplannen 
op.

Gemeenschap overschrijdt spannen de 
lidstaten zich in om één 
overstromingsrisico-beheerplan op te stellen 
dan wel een geheel van 
overstromingsrisico-beheerplannen, dat op 
het niveau van het internationale 
stroomgebiedsdictrict en op de meest 
passende schaal wordt afgestemd. Wanneer 
dit niet mogelijk is, stellen de lidstaten ten 
minste voor de delen van het internationale 
stroomgebiedsdistrict die op het grondgebied 
van de betrokken lidstaten liggen, 
overstromingsrisico-beheerplannen op.

3bis. Wanneer een lidstaat een probleem 
ondervindt dat gevolgen heeft voor het 
beheer van de overstromingsrisico's in zijn 
wateren, maar dat door die lidstaat niet kan 
worden opgelost, kan hij dit probleem aan 
de Commissie en aan iedere andere 
betrokken lidstaat melden en 
aanbevelingen voor een oplossing doen.
De Commissie reageert binnen zes 
maanden op de bedoelde meldingen of 
aanbevelingen van lidstaten.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet een kader voor transnationale samenwerking verschaffen. De 
overstromingsrisico's kunnen het meest effectief worden aangepakt binnen de internationale 
structuren per stroomgebied, en door nationale en regionale autoriteiten. De EU moet zich 
alleen bezighouden met kwesties waar zij een toegevoegde waarde heeft, namelijk de 
transnationale aspecten.

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 217
Artikel 12, alinea 2

2. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoort, 
zorgen de lidstaten ervoor dat er coördinatie 
plaatsvindt om tot één internationaal 
overstromingsrisico-beheerplan te komen.

2. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoort, 
zorgen de lidstaten ervoor dat er coördinatie 
plaatsvindt om tot één of meer 
internationale overstromingsrisico-
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beheerplannen te komen.

Bij gebrek aan een dergelijk plan stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 
hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op.

Bij gebrek aan dergelijke plannen stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 
hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op.

Or. en

Motivering

Bij hun coördinatie van de overstromingsrisico-beheerplannen moet het de lidstaten vrijstaan 
de meest efficiënte maatregelen te kiezen. Om deze reden moet het ook mogelijk zijn meer dan 
één overstromingsrisico-beheerplan op te stellen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 218
Artikel 12, alinea 2, paragraaf 1

2. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoort, 
zorgen de lidstaten ervoor dat er coördinatie 
plaatsvindt om tot één internationaal 
overstromingsrisico-beheerplan te komen.

2. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoort, 
zorgen de lidstaten ervoor dat er coördinatie 
plaatsvindt om tot één samenhangend 
internationaal overstromingsrisico-
beheerplan te komen.

Or. pl

Motivering

Een synchroon en samenhangend optreden is vereist voor het opstellen van een omvattend 
internationaal overstromingsrisico-beheerplan en, in geval van een noodsituatie, voor het 
implementeren van uniforme en gecoördineerde procedures voor preventie, bescherming, 
paraatheid en gevolgenvermindering.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 219
Artikel 12, alinea 2, paragraaf 2

Bij gebrek aan een dergelijk plan stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 

Bij gebrek aan een dergelijk plan stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 
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hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op.

hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op. Bij 
de opstelling van die plannen plegen zij 
overleg met de in het internationale 
stroomgebied gelegen lidstaten, brengen zij 
verslag uit van de mening van deze 
lidstaten en houden zij rekening met de 
gevolgen van hun plannen voor de 
naburige lidstaten.

Or. nl

Motivering

Overleg moet in ieder geval plaatsvinden, ook wanneer er geen gezamenlijk plan is.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi en Péter Olajos

Amendement 220
Artikel 12, alinea 2, paragraaf 2

Bij gebrek aan een dergelijk plan stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 
hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op.

Bij gebrek aan een dergelijk plan stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict die tot 
hun grondgebied behoren, 
overstromingsrisico-beheerplannen op; 
hierbij dient een goede coördinatie plaats te 
vinden tussen de strategieën voor 
overstromingsrisicobeheer van de 
betrokken lidstaten die hetzelfde 
internationale stroomgebiedsdictrict 
gemeen hebben.

Or. en

Motivering

Ook wanneer het niet mogelijk is om tot één enkel plan voor de betrokken lidstaten te komen, 
moet als minimumvereiste in ieder geval coördinatie plaatsvinden van de strategieën voor het 
overstromingsrisicobeheer.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi en Péter Olajos

Amendement 221
Artikel 12, alinea 3
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3. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict de grenzen van de 
Gemeenschap overschrijdt en met het 
betrokken derde land/de betrokken derde 
landen niet één overstromingsrisico-
beheerplan wordt opgesteld, stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict dat op 
het grondgebied van de betrokken lidstaten 
ligt, overstromingsrisico-beheerplannen op.

3. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict de grenzen van de 
Gemeenschap overschrijdt en met het 
betrokken derde land/de betrokken derde 
landen niet één overstromingsrisico-
beheerplan wordt opgesteld, stellen de 
lidstaten ten minste voor de delen van het 
internationale stroomgebiedsdistrict dat op 
het grondgebied van de betrokken lidstaten 
ligt, overstromingsrisico-beheerplannen in 
de zin van het tweede lid op.

Or. en

Motivering

Hier moet door middel van een verwijzing naar het tweede lid van dit artikel worden 
verduidelijkt dat de lidstaten ook wanneer de besprekingen met landen buiten de EU niet 
resulteren in een overkoepelend overstromingsrisico-beheerplan, desondanks moeten streven 
naar de opstelling van één enkel plan voor hun eigen gedeelten van het internationale 
stroomgebiedsdictrict.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 222
Artikel 13, alinea 1

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
strak gecoördineerd met, en eventueel
geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
strak gecoördineerd met, en waar nodig 
geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2 van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

Or. de

Motivering

Hier moet worden gestreefd naar een onderlinge uitwisseling van plannen voor informatieve 
doeleinden. Een verdergaande koppeling zou contraproductief zijn. Dan zouden de twee 
planningsprocessen elkaar alleen nog in de wielen rijden vanwege de verschillende 
doelstellingen en de verschillende omstandigheden van de deelnemers en belanghebbenden. 
Het zou beslist nuttig zijn de synergieën te benutten die ontstaan uit de behandeling van de 
beheerplannen op grond van de Kaderrichtlijn Water. Dit impliceert echter slechts een 
gemeenschappelijke basis voor de rapportage. Daarom vertegenwoordigt dit amendement d 
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minimale vereiste.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 223
Artikel 13, alinea 1

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
strak gecoördineerd met, en eventueel
geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
strak gecoördineerd met, en geïntegreerd in 
de in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde toetsingen.

Or. en

Motivering

Een parallel overstromingsrisicobeheer en stroomgebiedbeheer op grond van de 
Kaderrichtlijn Water moet worden vermeden om meer bureaucratie en dubbele rapportage te 
voorkomen. Dit is een cruciale maatregel in het belang van een "betere regelgeving".

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Jules Maaten

Amendement 224
Artikel 13, paragraphs 1 en 2

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
strak gecoördineerd met, en eventueel 
geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 bedoelde bijgestelde versies ervan, 
wordt gecoördineerd met, en kan eventueel
worden geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
toetsingen.

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 van 
de onderhavige richtlijn bedoelde 
bijgestelde versies ervan, wordt strak
gecoördineerd met, en eventueel 
geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 10 bedoelde bijgestelde versies ervan, 
wordt gecoördineerd met, en kan eventueel 
worden geïntegreerd in de in artikel 13, lid 
7, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
toetsingen.
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Or. en

Motivering

De coördinatie met Richtlijn 2000/60/EG moet in ieder geval plaatsvinden. De integratie 
daarmee moet echter facultatief blijven. De lidstaten zouden ook kunnen kiezen voor het 
opstellen van een afzonderlijk plan.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 225
Artikel 13, paragraphs 1 en 2

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 van de onderhavige richtlijn
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
strak gecoördineerd met, en eventueel
geïntegreerd in de in artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

1. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 8 bedoelde bijgestelde versies ervan, 
wordt met ingang van de inwerkingtreding 
van de onderhavige richtlijn strak 
gecoördineerd met, en geïntegreerd in de in 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde toetsingen.

2. Het werk dat gepaard gaat met het
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 van 
de onderhavige richtlijn bedoelde 
bijgestelde versies ervan, wordt strak 
gecoördineerd met, en eventueel
geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
met ingang van de inwerkingtreding van de 
onderhavige richtlijn strak gecoördineerd 
met, en geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, 
van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
toetsingen.

Or. en

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 226
Artikel 13, alinea 2

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 van 
de onderhavige richtlijn bedoelde 
bijgestelde versies ervan, wordt strak 
gecoördineerd met, en eventueel

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
gecoördineerd met, en geïntegreerd in de in 
artikel 13, lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG 
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geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

bedoelde toetsingen.

Or. en

Motivering

Een parallel overstromingsrisicobeheer en stroomgebiedbeheer op grond van de 
Kaderrichtlijn Water moet worden vermeden om meer bureaucratie en dubbele rapportage te 
voorkomen. Dit is een cruciale maatregel in het belang van een "betere regelgeving".

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 227
Artikel 13, alinea 2

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 van 
de onderhavige richtlijn bedoelde 
bijgestelde versies ervan, wordt strak 
gecoördineerd met, en eventueel
geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

Het werk dat gepaard gaat met het opstellen 
van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 
bedoelde bijgestelde versies ervan, wordt 
gecoördineerd met, en geïntegreerd in de in 
artikel 13, lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde toetsingen.

Or. en

Motivering

Een parallel overstromingsrisicobeheer en stroomgebiedbeheer op grond van de 
Kaderrichtlijn Water moet worden vermeden om meer bureaucratie en dubbele rapportage te 
voorkomen. Dit is een cruciale maatregel in het belang van een "betere regelgeving".

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 228
Artikel 13, alinea 2

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 van 
de onderhavige richtlijn bedoelde bijgestelde 
versies ervan, wordt strak gecoördineerd 
met, en eventueel geïntegreerd in de in 
artikel 13, lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG 

2. Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste overstromingsrisico-
beheerplannen en de latere, in artikel 10 van
de onderhavige richtlijn bedoelde bijgestelde 
versies ervan, wordt indien nodig strak 
gecoördineerd met, en eventueel 
geïntegreerd in de in artikel 13, lid 7, van 
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bedoelde toetsingen. Richtlijn 2000/60/EG bedoelde toetsingen.

Or. de

Motivering

Hier moet worden gestreefd naar een onderlinge uitwisseling van plannen voor informatieve 
doeleinden. Een verdergaande koppeling zou contraproductief zijn. Dan zouden de twee 
planningsprocessen elkaar alleen nog in de wielen rijden vanwege de verschillende 
doelstellingen en de verschillende omstandigheden van de deelnemers en belanghebbenden. 
Het zou beslist nuttig zijn de synergieën te benutten die ontstaan uit de behandeling van de 
beheerplannen op grond van de Kaderrichtlijn Water. Dit impliceert echter slechts een 
gemeenschappelijke basis voor de rapportage. Daarom is dit amendement de minimale
vereiste.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 229
Artikel 13, alinea 3

3. De lidstaten zorgen voor de nodige 
coördinatie tussen de actieve participatie van 
alle betrokken partijen overeenkomstig 
artikel 14 van de onderhavige richtlijn en de 
actieve participatie van alle betrokken 
partijen overeenkomstig artikel 14 van 
Richtlijn 2000/60/EG.

3. De lidstaten zorgen waar nodig voor de 
nodige coördinatie tussen de actieve 
participatie van alle betrokken partijen 
overeenkomstig artikel 14 van de 
onderhavige richtlijn en de actieve 
participatie van alle betrokken partijen 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. de

Motivering

Hier moet worden gestreefd naar een onderlinge uitwisseling van plannen voor informatieve 
doeleinden. Een verdergaande koppeling zou contraproductief zijn. Dan zouden de twee 
planningsprocessen elkaar alleen nog in de wielen rijden vanwege de verschillende 
doelstellingen en de verschillende omstandigheden van de deelnemers en belanghebbenden. 
Het zou beslist nuttig zijn de synergieën te benutten die ontstaan uit de behandeling van de 
beheerplannen op grond van de Kaderrichtlijn Water. Dit impliceert echter slechts een 
gemeenschappelijke basis voor de rapportage. Daarom is dit amendement de minimale
vereiste.

Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 230
Artikel 12, alinea 3 bis (nieuw)
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3bis. Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico die in één lidstaat 
worden getroffen, mogen niet leiden tot een 
toename van het overstromingsrisico in de 
buurlanden.

Or. pt

Motivering

Deze alinea heeft meer rechtstreeks betrekking op internationale stroomgebiedsdistricten. De 
door lidstaten genomen maatregelen moeten niet schadelijk zijn voor buurlanden. Het feit dat 
men een stroomgebiedsdictrict gemeenschappelijk heeft moet impliceren dat er 
gecoördineerde actie plaatsvindt om een gezamenlijke strategie uit te stippelen.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 231
Artikel 13, alinea 3 bis (nieuw)

3bis. De lidstaten integreren de vereisten 
van een duurzaam 
overstromingsrisicobeheer in de 
formulering en uitvoering van al hun 
overige relevante beleid.

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 232
Artikel 14, alinea 1

1. De lidstaten stellen de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling, 
overstromingsrisicokaarten en 
overstromingsrisico-beheerplannen ter 
beschikking van het publiek.

1. De lidstaten stellen de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling, 
overstromingsrisicokaarten en 
overstromingsrisico-beheerplannen ter 
beschikking van het publiek in 
overeenstemming met het verdrag van 
Aarhus.

Or. pl



AM\610916NL.doc 107/116 PE 371.879v02-00

NL

Motivering

Toepassing van het verdrag van Aarhus op de communautaire instellingen en organen en 
daarmee ook op de EU-burgers waarborgt de toegang tot informatie, de participatie van de 
burgers in de besluitvorming en de toegang tot de rechter in milieuzaken, ook in verband met 
overstromingen en de gevolgen daarvan.

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 233
Artikel 14, alinea 2

2. De lidstaten zien toe op de actieve 
participatie van alle betrokken partijen bij 
het opstellen, toetsen en bijstellen van de in 
hoofdstuk IV bedoelde overstromingsrisico-
beheerplannen.

2. De lidstaten zien toe op de actieve 
participatie van alle betrokken partijen bij 
het opstellen, toetsen en bijstellen van de in 
hoofdstuk IV bedoelde overstromingsrisico-
beheerplannen; hierbij dient gebruik te 
worden gemaakt van de reeds aanwezige 
overleg- en beheersstructuren.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van onnodige nieuwe structuren en bureaucratie moet een actieve rol worden 
toegekend aan de reeds bestaande overleg- en bestuursstructuren bij de opstelling van 
risicobeoordelingen, overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisico-beheerplannen.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 234
Artikel 14, alinea 2, lid 1 bis (nieuw)

Op verzoek wordt toegang verleend tot de 
achtergronddocumenten en informatie die 
wordt gebruikt voor het opstellen van de 
concepten van overstromingsrisicokaarten 
en van overstromingsrisico-beheerplannen.

Or. en
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 235
Artikel 14, alinea 2 bis (nieuw)

2bis. De lidstaten informeren het publiek 
actief over de overstromingsrisico-
beheerplannen en betrekken het bij deze 
plannen, om een hoge mate van paraatheid 
te bewerkstelligen die de schadelijke 
effecten van overstromingen verder 
vermindert.

Or. en

Motivering

Vele schadelijke gevolgen van overstromingen kunnen worden verminderd wanneer de 
maatschappij op de hoogte is van de risico's en bereid is om op gecoördineerde wijze op een 
overstroming te reageren.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 236
Artikel 14, alinea 2 bis (nieuw)

2bis. De lidstaten informeren het publiek 
actief over de overstromingsrisico-
beheerplannen en betrekken het bij deze 
plannen, om een hoge mate van paraatheid 
te bewerkstelligen die de schadelijke 
effecten van overstromingen verder 
vermindert.

Or. en

Motivering

Vele schadelijke gevolgen van overstromingen kunnen worden verminderd wanneer de 
maatschappij op de hoogte is van de risico's en bereid is om op gecoördineerde wijze op een 
overstroming te reageren.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 237
Artikel 14, alinea 2 bis (nieuw)
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2bis. De lidstaten informeren het publiek 
actief over de overstromingsrisico-
beheerplannen en betrekken het bij deze 
plannen, om een hoge mate van paraatheid 
te bewerkstelligen die de schadelijke 
effecten van overstromingen verder 
vermindert.

Or. en

Motivering

Vele schadelijke gevolgen van overstromingen kunnen worden verminderd wanneer de 
maatschappij op de hoogte is van de risico's en bereid is om op gecoördineerde wijze op een 
overstroming te reageren.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 238
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
1. De lidstaten kunnen besluiten de in 
artikel 4 bedoelde voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling niet op te 
stellen voor de stroomgebieden en 
kustgebieden waarvoor uiterlijk op [datum 
van inwerkingtreding] is vastgesteld dat er 
een mogelijk significant 
overstromingsrisico bestaat of kan worden
verwacht, zodat deze gebieden moeten 
worden ingedeeld als gebieden in de zin 
van artikel 5, eerste lid, onder b).
2. De lidstaten kunnen uiterlijk op [datum 
van inwerkingtreding] beslissen gebruik te 
maken van de huidige 
overstromingsrisicokaarten, mits deze de 
doelstelling van de in artikel 7 bedoelde 
kaarten vervullen.
3. De lidstaten kunnen besluiten de in 
artikel 9 bedoelde overstromingsrisico-
beheerplannen niet op te stellen wanneer 
hun op [datum van inwerkingtreding] 
bestaande plannen zich voldoende lenen 
om de in de artikelen 1 en 9 bedoelde 
doelstellingen te vervullen.



PE 371.879v02-00 110/116 AM\610916NL.doc

NL

4. De lidstaten delen hun overeenkomstig 
de borenstaande leden 1, 2 en 3 genomen 
besluiten aan de Commissie mede binnen 
de in artikel 5, lid 3 , artikel 8, lid 1, en
artikel 11, lid 1 bedoelde termijnen.

Or. de

Motivering

Het nieuwe artikel 16 bis is een samenvoeging van de regels voor de erkenning van de in de 
lidstaten uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden, zodat deze werkzaamheden ook 
kunnen worden erkend wannee ze niet voldoen aan de exacte formulering van de richtlijn, 
maar wel de doelstellingen daarvan realiseren. Voor vele internationale wateren bestaan 
reeds geharmoniseerde actieplannen voor overstromingen, die de doelstellingen van deze 
richtlijn realiseren. Deze bestaande plannen moeten desgewenst kunnen worden gehandhaafd 
en worden uitgezonderd van de formele eisen van deze richtlijn.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 239
Artikel 17

De lidstaten leggen de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling, 
overstromingsrisicokaarten en 
overstromingsrisico-beheerplannen uiterlijk 
drie maanden na de voltooiing ervan over 
aan de Commissie.

De lidstaten leggen de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling, 
overstromingsrisicokaarten en 
overstromingsrisico-beheerplannen, die ook 
rekening houden met grensoverschrijdende 
overstromingsrisico's, uiterlijk drie 
maanden na de voltooiing ervan over aan de 
Commissie.

Or. el

Motivering

Er moet een uitdrukkelijke bepaling zijn die ook de grensoverschrijdende risico's insluit welke 
zowel uit naburige lidstaten als uit derde landen afkomstig kunnen zijn.

Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 240
Bijlage, paragraaf A, paragraaf 2

2. de overeenkomstig hoofdstuk III 
voorbereide overstromingsrisicokaarten en 

2. de overeenkomstig hoofdstuk III 
voorbereide overstromingsrisicokaarten en 
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de conclusies uit die kaarten; de conclusies uit die kaarten, waarbij de 
diverse risiconiveaus worden gedefinieerd 
zoals omschreven in artikel 7;

Or. es

Motivering

Verduidelijking ter vermelding van de risiconiveaus als genoemd in de tekst van de 
ontwerprichtlijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 241
Bijlage, paragraaf A, onder 2

2. de overeenkomstig hoofdstuk III 
voorbereide overstromingsrisicokaarten en 
de conclusies uit die kaarten;

2. de overeenkomstig hoofdstuk III 
voorbereide overstromingsrisicokaarten en 
de conclusies uit die kaarten en een 
beschrijving van de eventuele alternatieve 
manieren om vloedgolven te beheersen;

Or. pl

Motivering

Naast overstromingsrisicokaarten is ook kennis van het landschap en de ligging van 
hydraulische installaties, met inbegrip van vloedkeringen, en van dichtbevolkte gebieden,
culturele monumenten, ecosystemen, economische structuren en infrastructuur van belang.

Vloedgolven zijn moeilijk te beheersen, maar er kunnen rationele besluiten worden genomen 
om dijken door te breken en de vloedgolf naar een onbewoond gebied te sturen (dit wordt 
"omleiding van overstromingen" genoemd) om zo de omvang en de gevolgen van de 
overstroming te minimaliseren.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 242
Bijlage, paragraaf A, onder 3

3. een beschrijving van het overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, vastgestelde adequate 
beschermingsniveau;

3. een beschrijving van het overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, vastgestelde adequate 
risicopreventie- en beschermingsniveau;

Or. en
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Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 243
Bijlage, paragraaf A, onder 3 bis (nieuw)

3bis. aanwijzing van alle relevante 
beleidsmaatregelen en financiële 
mechanismen die moeten worden 
geïntegreerd om tot een duurzaam 
overstromingsrisicobeheer te komen;

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 244
Bijlage, paragraaf A, onder 3 ter (nieuw)

3ter. een beoordeling van de effecten van 
de diverse beleidsalternatieven op de 
ecologische toestand van de betrokken 
wateren en de economische gevolgen, met 
inbegrip van de volledige kosten in termen 
van hulpbronnen en milieu;

Or. en

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 245
Bijlage, paragraaf A, onder 4

4. een beschrijving van de maatregelen die 
moeten worden getroffen om de adequate 
beschermingsniveaus te bereiken, met 
inbegrip van de overeenkomstig artikel 9 
genomen maatregelen en de in het kader 
van andere communautaire besluiten 
genomen overstromingsgerelateerde 
maatregelen;

4. een beschrijving van de maatregelen die 
moeten worden getroffen om de adequate 
beschermingsniveaus te bereiken;

Or. en
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Motivering

In het belang van de efficiëntie moeten overbodige omschrijvingen worden vermeden.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 246
Bijlage, paragraaf A, onder 4

4. een beschrijving van de maatregelen die 
moeten worden getroffen om de adequate 
beschermingsniveaus te bereiken, met 
inbegrip van de overeenkomstig artikel 9 
genomen maatregelen en de in het kader van 
andere communautaire besluiten genomen 
overstromingsgerelateerde maatregelen;

4. een beschrijving van de maatregelen die 
moeten worden getroffen om de adequate 
risicopreventie en -beschermingsniveaus te 
bereiken, met inbegrip van overeenkomstig 
artikel 9 genomen maatregelen, maatregelen 
die worden geïntegreerd met en 
gerapporteerd naast het "programma van
maatregelen" in de beheerplannen voor 
stroomgebieden in de zin van Richtlijn 
2000/60/EG, maatregelen voor de 
kostendekkendheid en de in het kader van 
andere communautaire besluiten genomen 
overstromingsgerelateerde maatregelen;

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 247
Bijlage, paragraaf A, onder 4 bis (nieuw)

4bis. een prioritering van de maatregelen 
ten behoeve van de preventie van schade 
volgens de doelstellingen van het "niet-
vóórkomen van achteruitgang" en/of 
"goede ecologische, chemische en/of 
kwantitatieve toestand" van Richtlijn 
2000/60/EG, zoals:
- bescherming van watergebieden en 
uiterwaarden,
- herstel van verarmde watergebieden en 
uiterwaarden (met inbegrip van 
riviermeanders), met name de gebieden die 
de aansluiting van de rivieren op hun 
uiterwaarden herstellen,
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- verwijderen van achterhaalde 
kunstmatige infrastructuren voor 
overstromingsbescherming uit de rivieren,
- voorkomen van verdere bouwactiviteiten 
(infrastructuur, huisvesting, enz.) in de 
uiterwaarden,
- stimlueren van duurzame praktijken voor 
het grondgebruik in de stroomgebieden om 
de natuurlijke wateropslag en de 
aanvulling van het grondwater te 
verbeteren,
- voorafgaande goedkeuring of registratie 
voor activiteiten in uiterwaarden;

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 248
Bijlage, paragraaf A, onder 4 ter (nieuw)

4ter. een beoordeling van de directe of 
indirecte effecten van de maatregelen voor 
het beheer van het overstromingsrisico op 
de chemische samenstelling van het 
grondwater;

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 249
Bijlage, paragraaf A, onder 4 quater (nieuw)

4 quater. een beschrijving van de rol van 
alle betrokken bevoegde instanties;

Or. en
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Amendement ingediend door María Isabel Salinas García

Amendement 250
Bijlage, paragraaf A, lid 6

6. een beschrijving van het proces ter 
coördinatie van de werkzaamheden binnen 
een internationaal stroomgebiedsdistrict, en 
van het proces ter coördinatie van de 
werkzaamheden met Richtlijn 2000/60/EG, 
alsmede een lijst van bevoegde autoriteiten.

6. een beschrijving van het proces ter 
coördinatie van de werkzaamheden binnen 
een internationaal stroomgebiedsdistrict, en 
van het proces ter coördinatie van de 
werkzaamheden met Richtlijn 2000/60/EG 
en andere richtlijnen, maatregelen of 
programma's in verband met de 
beoordeling en beheersing van de door 
natuurlijke factoren en menselijke 
activiteiten veroorzaakte risico's, alsmede 
een lijst van bevoegde autoriteiten.

Or. es

Motivering

De gehele richtlijn, en met name de regeling voor de tenuitvoerlegging van de beheerplannen,
moet zijn gebaseerd op een geïntegreerd risicobeheer, gericht op een coördinatie van de 
doelstellingen, methoden en technieken die ten grondslag liggen aan de diverse 
communautaire en nationale instrumenten.

Amendement ingediend door Albert Jan Maat

Amendement 251
Bijlage, paragraaf A, onder 6

6. een beschrijving van het proces ter 
coördinatie van de werkzaamheden binnen 
een internationaal stroomgebiedsdistrict, en 
van het proces ter coördinatie van de 
werkzaamheden met Richtlijn 2000/60/EG,
alsmede een lijst van bevoegde autoriteiten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Richtlijn 2000/60/EG richt zich op het beheer van de waterkwaliteit en houdt daarom niet 
altijd rechtstreeks verband met de meer kwantiteitsgebonden waterbeheerskwesties waar de 
onderhavige richtlijn over gaat. Om deze reden is de vermelding van het proces van 
coördinatie met richtlijn 2000/60/EG overbodig.
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Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 252
Bijlage, paragraaf B, onder 2

2. een beoordeling van de vooruitgang die 
met het oog op het bereiken van het 
beschermingsniveau is geboekt;

2. een beoordeling van de vooruitgang die 
met het oog op het bereiken van het 
risicopreventie- en beschermingsniveau is 
geboekt;

Or. en


