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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 25
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De lidstaten en de Gemeenschap 
moeten rekening houden met de bepalingen 
voor een duurzaam 
overstromingsrisicobeheer bij het uitzetten 
en uitvoeren van al hun beleidslijnen,  
onder meer op gebied van vervoer, 
ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en 
industrialisering, landbouw, cohesie, 
energie en onderzoek.

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing. Er zijn vele aanwijzingen dat ondoordacht 
beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en industrialisering het 
risico op overstromingen sterk verhoogt. Een doelmatig overstromingsrisicobeheer moet zijn 



PE 384.516v01-00 2/26 AM\651527NL.doc

NL

geïntegreerd in andere belangrijke beleidsvelden, volgens het beginsel van geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer. Er is een krachtige coördinatie nodig met enerzijds andere maatregelen 
waarvan effect kan uitgaan op het overstromingsrisicobeheer, en anderzijds de maatregelen 
die juist gevolgen kunnen ondervinden van het overstromingsrisicobeheer. 

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 26
Overweging 11

(11) Om over een doeltreffend informatie-
instrument en een nuttige basis voor het 
vaststellen van prioriteiten en technische, 
financiële en politieke besluiten betreffende 
het beheer van overstromingsrisico's te 
kunnen beschikken, moeten er 
overstromingsgevaar- en over-
stromingsrisicokaarten worden opgesteld 
waarin de mogelijke negatieve gevolgen van 
de verschillende overstromingsscenario's 
worden aangegeven.

(11) Om over een doeltreffend informatie-
instrument en een nuttige basis voor het 
vaststellen van prioriteiten en technische, 
financiële en politieke besluiten betreffende 
het beheer van overstromingsrisico's te 
kunnen beschikken, moeten er 
overstromingsgevaar- en over-
stromingsrisicokaarten worden opgesteld 
waarin de mogelijke negatieve gevolgen van 
de verschillende overstromingsscenario's 
worden aangegeven. In dit verband moeten 
de lidstaten rechtstreekse en indirecte 
subsidies aan activiteiten die een groter 
overstromingsrisico tot gevolg hebben, 
opnieuw overdenken. 

Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 27
Overweging 12

(12) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisicobeheersplannen 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 
overstromingsrisicobeheersplannen moet 
derhalve rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de gebieden die 
zij bestrijken en worden voorzien in 

(12) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisicobeheersplannen 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 
overstromingsrisicobeheersplannen moet 
derhalve rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de gebieden die 
zij bestrijken en worden voorzien in 
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oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van deze gebieden, 
terwijl tegelijkertijd moet worden gezorgd 
voor coördinatie binnen de 
stroomgebiedsdistricten.

oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van deze gebieden, 
terwijl tegelijkertijd moet worden gezorgd 
voor coördinatie binnen de 
stroomgebiedsdistricten. In 
overstromingsrisico-beheerplannen moet 
ook rekening worden gehouden met 
industriële en agrarische installaties en 
andere mogelijke bronnen van 
verontreiniging in het betrokken gebied, 
zodat deze verontreiniging kan worden 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 18). Overstromingen zijn een 
natuurverschijnsel, en vormen alleen een risico voor menselijke activiteit of exploitatie in 
voor overstroming vatbare gebieden.  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 Dorette Corbey

Amendement 28
Overweging 12

(12) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisicobeheersplannen 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 
overstromingsrisicobeheersplannen moet 
derhalve rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de gebieden die 
zij bestrijken en worden voorzien in 
oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van deze gebieden, 
terwijl tegelijkertijd moet worden gezorgd 
voor coördinatie binnen de 
stroomgebiedsdistricten.

(12) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied te 
voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisicobeheersplannen 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 
overstromingsrisicobeheersplannen moet 
derhalve rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de gebieden die 
zij bestrijken en worden voorzien in 
oplossingen die zijn toegesneden op de 
behoeften en prioriteiten van deze gebieden, 
terwijl tegelijkertijd moet worden gezorgd 
voor coördinatie binnen de 
stroomgebiedsdistricten. In het bijzonder 
zien de lidstaten af van maatregelen die het 
risico op overstromingen in andere 
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lidstaten vergroten, en zoeken ze op hun 
eigen grondgebied compensatie voor 
beperkingen van de natuurlijke loop van de 
rivier. 

Or. nl

Motivering

Het in gewijzigde vorm opnieuw opnemen van amendement 47 zoals aangenomen in de eerste 
lezing.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 29
Overweging 13

(13) In de 
overstromingsrisicobeheersplannen moet 
speciale aandacht uitgaan naar preventie, 
bescherming en paraatheid. De elementen 
van de overstromingsrisicobeheersplannen 
moeten periodiek geëvalueerd en, indien 
nodig, bijgewerkt worden, met inachtneming 
van de waarschijnlijke gevolgen van de 
klimaatverandering voor de kans op 
overstromingen.

(13) In de 
overstromingsrisicobeheersplannen moet 
speciale aandacht uitgaan naar preventie, 
bescherming, paraatheid en snel optreden in 
noodsituaties. De elementen van de 
overstromingsrisicobeheersplannen moeten 
periodiek geëvalueerd en, indien nodig, 
bijgewerkt worden, met inachtneming van 
de waarschijnlijke gevolgen van de 
klimaatverandering voor de kans op 
overstromingen.

Or. pt

Motivering

In de overstromingsrisicobeheersplannen moeten ook middelen voor de uitvoering van 
adequate noodplannen worden opgenomen, in overleg met de civiele bescherming.  

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 30
Overweging 14

(14) Het solidariteitsbeginsel is van groot 
belang in het kader van het 
overstromingsrisicobeheer. Het moet 
lidstaten aanmoedigen om te streven naar 

(14) Het solidariteitsbeginsel is van groot 
belang in het kader van het 
overstromingsrisicobeheer. Het moet 
lidstaten aanmoedigen om gezamenlijk 



AM\651527NL.doc 5/26 PE 384.516v01-00

NL

een billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden, wanneer in het 
kader van het overstromingsrisicobeheer 
langs een waterloop gezamenlijk 
maatregelen worden genomen die tot 
gemeenschappelijk voordeel strekken.

maatregelen te nemen die tot een 
gemeenschappelijk voordeel strekken. 
Daarbij moet worden gestreefd naar een 
billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden.

Or. nl

Motivering

In overweging 14 van het Gemeenschappelijk Standpunt worden lidstaten aangemoedigd om 
over de grenzen heen naar een billijke verdeling van verantwoordelijkheden te zoeken voor 
gezamenlijke maatregelen die een gemeenschappelijk effect hebben in beide (meerdere) 
landen. De billijke verdeling van verantwoordelijkheden staat hierin voorop en niet het 
zoeken naar gezamenlijke maatregelen. Een belangrijke meerwaarde van de richtlijn moet 
zijn dat lidstaten worden gestimuleerd om over de grenzen heen te zoeken naar maatregelen 
met gemeenschappelijk effect in beide of meerdere landen. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 31
Overweging 14

(14) Het solidariteitsbeginsel is van groot 
belang in het kader van het 
overstromingsrisicobeheer. Het moet 
lidstaten aanmoedigen om te streven naar 
een billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden, wanneer in het 
kader van het overstromingsrisicobeheer 
langs een waterloop gezamenlijk 
maatregelen worden genomen die tot 
gemeenschappelijk voordeel strekken.

(14) Het solidariteitsbeginsel is van groot 
belang in het kader van het 
overstromingsrisicobeheer. Het moet 
lidstaten aanmoedigen om te streven naar 
een billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden, wanneer in het 
kader van het overstromingsrisicobeheer 
langs een waterloop gezamenlijk 
maatregelen worden genomen die tot 
gemeenschappelijk voordeel strekken. Het 
solidariteitsbeginsel houdt verder in dat de 
lidstaten samenwerken bij het opstellen van 
plannen en het nemen van maatregelen om 
overstromingen te voorkomen en dat 
lidstaten afzien van het nemen van 
maatregelen die het risico op overstroming 
in een andere lidstaat vergroten, tenzij een 
dergelijk maatregel deel uit maakt van een 
gemeenschappelijk plan. 
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Or. nl

Motivering

Sluit aan bij het gemeenschappelijke standpunt en onder andere bij amendement 219 uit de 
eerste lezing.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 32
Overweging 16

(16) Het opstellen van 
stroomgebiedbeheerplannen in het kader van 
Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisicobeheersplannen in het 
kader van de onderhavige richtlijn maakt 
deel uit van een geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer. De twee processen 
moeten daarom gebruik maken van het 
potentieel voor gemeenschappelijke 
synergieën en voordelen, rekening houdend 
met de milieudoelstellingen van Richtlijn 
2000/60/EG; daarbij moet worden gezorgd 
voor een efficiënte aanpak en een verstandig 
gebruik van middelen en moet worden 
bedacht dat het in de onderhavige richtlijn 
om andere bevoegde autoriteiten en 
beheerseenheden kan gaan dan in Richtlijn 
2000/60/EG.

(16) Het opstellen van 
stroomgebiedbeheerplannen in het kader van 
Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisicobeheersplannen in het 
kader van de onderhavige richtlijn maakt 
deel uit van een geïntegreerd 
stroomgebiedbeheer. De twee processen 
moeten daarom gebruik maken van het 
potentieel voor gemeenschappelijke 
synergieën en voordelen, rekening houdend 
met de milieudoelstellingen van Richtlijn 
2000/60/EG; daarbij moet worden gezorgd 
voor een efficiënte aanpak en een verstandig 
gebruik van middelen.

Or. en

Motivering

Overstromingsrisicobeheer is een belangrijk onderdeel van  geïntegreerd 
stroomgebiedsbeheer dat bij richtlijn 2000/60/EG werd ingevoerd. Om gebruik te maken van 
het potentieel voor gemeenschappelijke synergieën en voordelen en te zorgen voor een 
efficiënte aanpak en een verstandig gebruik van middelen, moet in het kader van deze richtlijn 
dezelfde beheerseenheid worden ingesteld. 

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 33
Overweging 17
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(17) 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 onder 
meer afwijkingen van de doelstellingen 
inzake de "goede toestand" en/of het "niet-
vóórkomen van achteruitgang" worden 
toegestaan.

(17) 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 onder 
meer afwijkingen van de doelstellingen 
inzake de "goede toestand" en/of het "niet-
vóórkomen van achteruitgang" worden 
toegestaan. Het beginsel van terugwinning 
van kosten, met inbegrip van de kosten in 
termen van milieu en hulpbronnen, dient in 
de overstromingsrisicobeheersmaatregelen 
en -infrastructuur te worden gehanteerd, in 
overeenstemming met richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 34
Artikel 1

Met deze richtlijn wordt beoogd een kader 
voor de beoordeling en het beheer van 
overstromingsrisico's vast te stellen, ten 
einde de negatieve gevolgen die 
overstromingen in de Gemeenschap voor de 
gezondheid van de mens, het milieu, het 
cultureel erfgoed en de economische 
bedrijvigheid met zich meebrengen, te 
beperken.

Met deze richtlijn wordt beoogd een kader 
voor de beoordeling en het beheer van 
overstromingsrisico's vast te stellen, ten 
einde de negatieve gevolgen die 
overstromingen in de Gemeenschap voor de 
gezondheid van de mens, het milieu, het 
cultureel erfgoed en de economische 
bedrijvigheid met zich meebrengen, te 
beperken. Voorts wordt er ook een bijdrage 
geleverd tot de verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen van de reeds geldende 
Gemeenschapswetgeving.

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 27). Het is van groot belang 
dat het kader voor beheer van overstromingsrisico's ook bijdraagt aan verwezenlijking van de 
doelen van andere communautaire wetgeving.
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 35
Artikel 3, lid 2, alinea 1

2. Voor de toepassing van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten evenwel:

2. Voor de toepassing van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten evenwel een andere 
bevoegde autoriteit aanwijzen dan die 
welke uit hoofde van artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG is aangewezen;

a) een andere bevoegde autoriteit 
aanwijzen dan die welke uit hoofde van 
artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG is 
aangewezen;
b) bepaalde kustgebieden of afzonderlijke 
stroomgebieden vaststellen en deze 
toewijzen aan een andere beheerseenheid 
dan die waaraan ze overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2000/60/EG 
zijn toegewezen.

Or. en

Motivering

Overstromingsrisicobeheer is een belangrijk onderdeel van  geïntegreerd 
stroomgebiedsbeheer dat bij richtlijn 2000/60/EG werd ingesteld. Om gebruik te maken van 
het potentieel voor gemeenschappelijke synergieën en voordelen en te zorgen voor een 
efficiënte aanpak en een verstandig gebruik van middelen, moet in het kader van deze richtlijn 
dezelfde beheerseenheid worden gebruikt.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 36
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) kaarten van het stroomgebiedsdistrict met 
een geschikte schaal, waarop de grenzen van 
de stroomgebieden, de deelstroomgebieden 
en, eventueel de kustgebieden worden 
aangegeven, alsmede de topografie en het 
grondgebruik;

a) kaarten van het stroomgebiedsdistrict met 
een geschikte schaal, 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 zijn geconcentreerd in de kustgebieden die bij uitstek zijn blootgesteld 
aan de te verwachten effecten van klimaatsverandering. Daarom moeten alle kustgebieden bij 
de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling worden betrokken.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 37
Artikel 4, lid 2, letter b)

b) een beschrijving van de overstromingen 
die zich in het verleden hebben voorgedaan 
en die significante negatieve effecten hebben 
gehad wat betreft de gezondheid van de 
mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de 
economische bedrijvigheid en ten aanzien 
waarvan nog steeds de kans bestaat dat zich 
in de toekomst soortgelijke overstromingen 
voordoen, inclusief de omvang van de 
overstroming en de waterafvoerroutes, en 
een beoordeling van de negatieve effecten 
die ze met zich mee hebben gebracht;

b) een beschrijving van de overstromingen 
die zich in het verleden hebben voorgedaan 
en die significante negatieve effecten hebben 
gehad wat betreft de gezondheid van de 
mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de 
economische bedrijvigheid en ten aanzien 
waarvan nog steeds de kans bestaat dat zich 
in de toekomst soortgelijke overstromingen 
voordoen, inclusief de omvang van de 
overstroming, de gevoeligheid voor 
verandering, met name grondverzakking, 
een beoordeling van de negatieve effecten 
die ze met zich mee hebben gebracht en de 
huidige of toekomstige rol van 
uiterwaarden die het overstromingswater 
op natuurlijke wijze bufferen/vasthouden, 
en een beschrijving van huidige en 
toekomstige waterafvoerroutes.

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 34). Niet-ontwikkelde gebieden 
die op natuurlijke wijze onder water kunnen lopen, zoals uiterwaarden, vervullen een 
waardevolle functie als wateropslagbekkens.  Daarom moeten deze gebieden worden 
opgenomen/meegenomen in de planning op grond van deze richtlijn. Aan grondverzakking  
moet ook worden gedacht want het vergroot het overstromingsrisico. 
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 38
Artikel 4, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) een beoordeling van de effectiviteit 
van de bestaande kunstmatige 
infrastructuur voor waterkering, rekening 
houdend met het reëel vermogen schade te 
voorkomen alsmede hun economische en 
ecologische effectiviteit; 

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 36). Nu het hoogwaterpeil 
overal stijgt, kunnen dijken, dammen en andere traditionele infrastructuurmaatregelen geen 
bescherming meer bieden tegen overstroming en is het gevaar dat zij breken groter dan ooit. 
Daarom moet de doelmatigheid van bestaande infrastructuur over de gehele lijn worden 
beoordeeld, ook op hun kosten in termen van milieu en hulpmiddelen. 

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 39
Artikel 6, lid 4, letter 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

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 156). Niet-ontwikkelde 
gebieden die op natuurlijke wijze onder water kunnen lopen, zoals uiterwaarden, en die een 
waardevolle functie als wateropslagbekkens vervullen zouden, indien buiten beschouwing 
gelaten in de overstromingsrisicokaarten en beheerplannen, kunnen worden aangewezen 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.
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Amendement ingediend door Edite Estrela, Karin Scheele en Christa Prets

Amendement 40
Artikel 6, lid 5, letter b bis) (nieuw)

b bis) beschermd cultureel erfgoed;

Or. en

Motivering

De overstromingsrisicokaarten moeten ook informatie bevatten over cultureel erfgoed, 
waaronder archeologische vindplaatsen, om dat culturele erfgoed beter tegen natuurrampen 
te kunnen beschermen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 41
Artikel 6, lid 5, letter c)

c) de installaties als bedoeld in bijlage I bij 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 
24 september 1996 inzake geïntegreerde 
preventie ter bestrijding van verontreiniging
die in geval van overstroming voor 
incidentele verontreiniging kunnen zorgen 
en de uit hoofde van bijlage IV, punt 1, 
onder i), iii) en v), bij Richtlijn 2000/60/EG 
aangewezen beschermde gebieden die 
potentieel getroffen kunnen zijn;

c) de installaties als bedoeld in bijlage I bij 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 
24 september 1996 inzake geïntegreerde 
preventie ter bestrijding van verontreiniging 
die in geval van overstroming voor 
incidentele verontreiniging kunnen zorgen 
en de uit hoofde van bijlage IV, punt 1, bij 
Richtlijn 2000/60/EG aangewezen 
beschermde gebieden die potentieel 
getroffen kunnen zijn;

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 49) Het door artikel 6 van 
richtlijn 2000/60/EG voorgeschreven register van beschermde gebieden moet ook de 
nutriëntengevoelige gebieden en de voor bescherming van economisch significante 
aquatische plant- en diersoorten aangewezen gebieden omvatten. Ingevolge artikel 10 van 
richtlijn 2000/60/EG, moeten de lidstaten een gecombineerde aanpak volgen voor 
puntbronnen en diffuse bronnen van verontreiniging.
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Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 42
Artikel 6, lid 5, letter d)

d) andere informatie die de lidstaat nuttig 
acht, zoals de vermelding van gebieden waar 
overstromingen met een groot gehalte aan 
vervoerde sedimenten alsook puinstromen 
kunnen voorkomen.

d) voorzover beschikbaar, de informatie 
omtrent mogelijke andere puntbronnen en 
diffuse bronnen van verontreiniging en 
andere informatie die de lidstaat nuttig acht, 
zoals de vermelding van gebieden waar 
overstromingen met een groot gehalte aan 
vervoerde sedimenten alsook puinstromen 
kunnen voorkomen.

Or. en

Motivering

Andere puntbronnen dan bedoeld in richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (de IPPC-richtlijn) of mogelijke diffuse 
verontreinigingsbronnen moeten worden uitgesloten wanneer de informatie daarover in de 
lidstaten beschikbaar is. 

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 43
Artikel 6, lid 6

6. Ten aanzien van kustgebieden waar een 
passend beschermingsniveau wordt 
geboden, kunnen de lidstaten besluiten om 
de overstromingsgevaarkaarten uitsluitend 
op te stellen met betrekking tot het in lid 3, 
onder a), bedoelde scenario.

schrappen

Or. en

Motivering

Beperking van de risicokaarten tot alleen extreme overstromingen zal niet de in deze richtlijn 
verlangde afdoende bescherming bieden van burgers, economie en eigendommen. 
Overstroming vanuit grondwaterbronnen doet zich steeds vaker en in steeds omvangrijker 
mate voor en om de burgers , economie en eigendommen te beschermen moeten voor alle 
scenario's overstromingsrisicokaarten worden opgesteld.
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Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 44
Artikel 6, lid 7

7. Ten aanzien van gebieden waar 
overstroming door grondwater wordt 
veroorzaakt, kunnen de lidstaten besluiten 
om de overstromingsgevaarkaarten 
uitsluitend op te stellen met betrekking tot 
het in lid 3, onder a), bedoelde scenario.

schrappen

Or. en

Motivering

Beperking van de risicokaarten tot alleen extreme overstromingen zal niet de in deze richtlijn 
verlangde afdoende bescherming bieden van burgers, economie en eigendommen. 
Overstroming vanuit grondwaterbronnen doet zich steeds vaker en in steeds omvangrijker 
mate voor en om de burgers , economie en eigendommen te beschermen moeten voor alle 
scenario's overstromingsrisicokaarten worden opgesteld.

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 45
Artikel 7, lid 1

1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
kaarten stellen de lidstaten overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict of per in artikel 3, 
lid 2, onder b), bedoelde beheerseenheid 
gecoördineerde 
overstromingsrisicobeheersplannen op voor 
de in artikel 5, lid 1, en de in artikel 13, lid 
1, onder b), bedoelde gebieden.

1. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
kaarten stellen de lidstaten overeenkomstig 
de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel 
per stroomgebiedsdistrict of per in artikel 3, 
lid 2, onder b), bedoelde beheerseenheid 
gecoördineerde 
overstromingsrisicobeheersplannen op voor 
de in artikel 5, lid 1, en de in artikel 13, lid 
1, onder b), bedoelde gebieden en geven zij 
uitvoering aan deze plannen.

Or. en

Motivering

Herstelt de oorspronkelijke formulering van de Commissie om duidelijk te maken dat er naast 
de verplichting om zulke plannen op te stellen ook nog de verplichting is deze ten uitvoer te 
leggen. 
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 46
Artikel 7, lid 2

2. De lidstaten stellen adequate 
doelstellingen vast voor het beheer van de 
overstromingsrisico's in de in artikel 5, lid 1, 
en de in artikel 13, lid 1, onder b), bedoelde 
gebieden, waarbij aandacht wordt besteed 
aan de vermindering van de potentiële 
negatieve gevolgen van overstromingen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu, het 
cultureel erfgoed en de economische 
bedrijvigheid, en, indien nodig geacht, aan 
niet-structurele initiatieven en/of aan de 
vermindering van de kans op 
overstromingen.

2. De lidstaten stellen adequate 
doelstellingen vast voor het beheer van de 
overstromingsrisico's in de in artikel 5, lid 1, 
en de in artikel 13, lid 1, onder b), bedoelde 
gebieden, waarbij aandacht wordt besteed 
aan de vermindering van de potentiële 
negatieve gevolgen van overstromingen voor 
de gezondheid van de mens, het milieu, het 
cultureel erfgoed en de economische 
bedrijvigheid, en, indien nodig geacht, aan 
niet-structurele initiatieven en/of aan de 
vermindering van de kans op 
overstromingen. Het menselijke gebruik 
van uiterwaarden moet worden aangepast 
aan de geïdentificeerde 
overstromingsrisico's. 

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing. Er moet afstand worden genomen van de 
traditionele korte-termijn model van kunstmatige waterkeringen die vaak in gebreke zijn 
gebleven, ten gunste van een alomvattend en integraal overstromingsrisicobeheer voor de 
stroomgebieden, waarbij meer aandacht wordt gegeven aan niet-structurele, 
natuurverbonden maatregelen. Een duurzaam overstromingsrisicobeheer richt zich op de 
onderliggende oorzaken van overstromingen en hun vernietigende gevolgen, en niet alleen op 
de symptomen.

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 47
Artikel 7, lid 3, alinea's 1 en 2

3. Overstromingsrisicobeheersplannen 
omvatten maatregelen om de 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, alsmede de 

3. Overstromingsrisicobeheersplannen 
omvatten maatregelen om de 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, alsmede de 
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in deel A van de bijlage vermelde 
onderdelen.

in deel A van de bijlage vermelde 
onderdelen.

In overstromingsrisicobeheersplannen wordt 
rekening gehouden met een aantal relevante 
aspecten, zoals kosten en baten, de omvang 
van de overstroming en waterafvoerroutes 
en gebieden met het vermogen om 
overstromingswater vast te houden, de 
milieudoelstellingen van artikel 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG, bodem- en 
waterbeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik, natuurbehoud, scheepvaart en 
haveninfrastructuur.

In overstromingsrisicobeheersplannen wordt 
rekening gehouden met een aantal relevante 
aspecten, zoals kosten en baten, de omvang 
van de overstroming en de rol van 
overloopgebieden als natuurlijke 
beschermings-/bufferzone tegen 
overstromingen, thans aanwezige of 
toekomstige waterafvoerroutes, de 
milieudoelstellingen van de artikelen 1 en 4 
van Richtlijn 2000/60/EG, alsmede de 
doelstellingen van Richtlijnen 79/409/EEG 
van de Raad van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand* en 92/43/EEG 
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna**, bodem- en 
waterbeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik, natuurbehoud, scheepvaart en 
haveninfrastructuur.
* PB L 103, 25.4.1979, blz. 1, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij verordening nr. (EG) nr. 807/2003 (PB 
L 122, 16.5.2003, blz.  36).

** PB L 206, 22.7.1992, blz.  7, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij verordening nr. (EG) nr. 1882/2003 
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284, 
31.10.2003, blz. 1).

Or. en

Motivering

Het bepaalde in artikel 1 van de Waterkaderrichtlijn en de doelstellingen van de habitats-
richtlijn zijn hier evenzeer van belang. 

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 48
Artikel 7, lid 3, alinea 1 

3. Overstromingsrisicobeheersplannen 3. De overstromingsrisicobeheersplannen 
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omvatten maatregelen om de 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, alsmede de 
in deel A van de bijlage vermelde 
onderdelen.

dienen de overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, en 
omvatten maatregelen waarbij met 
natuurlijke processen wordt gewerkt, 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. 

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 57). Zie motivering bij artikel 
7, lid 2 (Lienemann).

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 49
Artikel 7, lid 3, alinea 2

In overstromingsrisicobeheersplannen wordt 
rekening gehouden met een aantal relevante 
aspecten, zoals kosten en baten, de omvang 
van de overstroming en waterafvoerroutes 
en gebieden met het vermogen om 
overstromingswater vast te houden, de 
milieudoelstellingen van artikel 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG, bodem- en 
waterbeheer, ruimtelijke ordening, 
grondgebruik, natuurbehoud, scheepvaart en 
haveninfrastructuur.

In overstromingsrisicobeheersplannen wordt 
rekening gehouden met een aantal relevante 
aspecten, zoals kosten en baten, de omvang 
van de overstroming en de rol van 
overloopgebieden als natuurlijke 
beschermings-/bufferzone tegen 
overstromingen, thans bestaande of 
toekomstige waterafvoerroutes, de 
doelstellingen van de artikelen 1 en 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG, alsmede de 
doelstellingen van Richtlijnen nrs. 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand* en 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna**, bodem- en waterbeheer, 
ruimtelijke ordening, grondgebruik, 
natuurbehoud, scheepvaart en 
haveninfrastructuur.

* PB L 103, 25.4.1979, blz. 1, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij verordening nr. (EG) nr 807/2003 (PB 
L 122, 16.5.2003, blz.  36).
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** PB L 206, 22.7.1992, blz.  7, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij verordening nr. (EG) nr. 1882/2003 
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284, 
31.10.2003, blz. 1).

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendementen 53 en 54). Niet-ontwikkelde 
gebieden die op natuurlijke wijze onder water kunnen lopen, zoals uiterwaarden, en die een 
waardevolle functie als wateropslagbekkens vervullen zouden, indien buiten beschouwing 
gelaten in de overstromingsrisicokaarten en beheerplannen, ten prooi kunnen vallen aan 
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. Het bepaalde in artikel 1 van de Waterkaderrichtlijn en de 
doelstellingen van de habitats-richtlijn zijn hier evenzeer van belang.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 50
Artikel 7, lid 3, alinea 3

In overstromingsrisicobeheersplannen 
worden alle aspecten van 
overstromingsrisicobeheer behandeld, met 
speciale nadruk op preventie, bescherming 
en paraatheid, met inbegrip van systemen 
voor de voorspelling van en de vroegtijdige 
waarschuwing voor overstromingen en met 
speciale aandacht voor de kenmerken van 
het betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied. De 
overstromingsrisicobeheersplannen kunnen 
ook voorzien in de gecontroleerde 
overstroming van bepaalde gebieden 
wanneer zich hoogwater voordoet.

In overstromingsrisicobeheersplannen 
worden alle aspecten van 
overstromingsrisicobeheer behandeld, met 
speciale nadruk op preventie, bescherming 
en paraatheid, en snel optreden in 
noodsituaties, met inbegrip van systemen 
voor de voorspelling van en de vroegtijdige 
waarschuwing voor overstromingen en met 
speciale aandacht voor de kenmerken van 
het betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied. De 
overstromingsrisicobeheersplannen kunnen 
ook voorzien in de gecontroleerde 
overstroming van bepaalde gebieden 
wanneer zich hoogwater voordoet.

Or. pt



PE 384.516v01-00 18/26 AM\651527NL.doc

NL

Motivering

In de overstromingsrisicobeheersplannen moeten ook  middelen voor de uitvoering van 
adequate noodplannen worden opgenomen, in overleg met de civiele bescherming.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 51
Artikel 7, lid 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 
terugwinning van kosten, waaronder ook 
de kosten in termen van milieu en 
hulpbronnen. 

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 60). Nu het hoogwaterpeil 
overal stijgt, kunnen dijken, dammen en andere traditionele infrastructuurmaatregelen geen 
bescherming meer bieden tegen overstroming en is het gevaar dat zij breken groter dan ooit. 
Daarom moet de doelmatigheid van bestaande infrastructuur over de gehele lijn worden 
beoordeeld, ook op hun kosten in termen van milieu en hulpmiddelen. Willen nieuwe 
maatregelen voor overstromingsbeheer daarom nut opleveren voor de samenleving, dan 
moeten zij worden onderworpen aan een stevige economische beoordeling, ook op de kosten 
in termen van milieu en hulpbronnen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 52
Artikel 7, lid 4

4. Overstromingsrisicobeheersplannen die in 
een lidstaat worden opgesteld, mogen geen 
maatregelen omvatten die door hun omvang 
en gevolgen leiden tot een aanzienlijke 

4. In het verlengde van het 
solidariteitsbeginsel moet in de 
overstromingsrisicobeheersplannen waar 
nodig rekening worden gehouden met de 
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toename van het overstromingsrisico in 
stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen 
andere landen in hetzelfde stroomgebied of 
deelstroomgebied, tenzij deze maatregelen 
gecoördineerd werden en door de betrokken 
lidstaten in het kader van artikel 8 een 
overeengekomen oplossing bereikt werd.

maatregelen in stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen gebieden. 
Overstromingsrisicobeheersplannen die in 
een lidstaat worden opgesteld, mogen geen 
maatregelen omvatten die door hun omvang 
en gevolgen leiden tot een aanzienlijke 
toename van het overstromingsrisico in 
stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen 
andere landen in hetzelfde stroomgebied of 
deelstroomgebied, tenzij deze maatregelen 
gecoördineerd werden en door de betrokken 
lidstaten in het kader van artikel 8 een 
overeengekomen oplossing bereikt werd.

Or. nl

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd het solidariteitsbeginsel sterker te verwoorden, in lijn met 
amendement 61 dat in eerste lezing is aanvaard. Het sluit aan bij amendement 1 van dezelfde 
auteur op overweging 14.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 53
Artikel 8, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat voor 
stroomgebiedsdistricten of de in artikel 3, lid 
2, onder b), bedoelde beheerseenheden die 
volledig tot hun grondgebied behoren, een 
overstromingsrisicobeheersplan wordt 
opgesteld, of een geheel van 
overstromingsrisicobeheersplannen die op 
het niveau van het stroomgebiedsdistrict 
worden gecoördineerd. 

1. De lidstaten zien erop toe dat voor 
stroomgebiedsdistricten of de in artikel 3, lid 
2, onder b), bedoelde beheerseenheden die 
volledig tot hun grondgebied behoren, een 
overstromingsrisicobeheersplan wordt 
opgesteld, of een geheel van 
overstromingsrisicobeheersplannen die op 
het niveau van het stroomgebiedsdistrict 
worden gecoördineerd. De lidstaten kunnen 
hierbij en bij de toepassing van art 4, 5, 6 
en 7 gebruik maken van bestaande plannen 
en instrumenten, indien deze een 
vergelijkbare bescherming bieden tegen 
overstromingen.

Or. nl
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Motivering

Voorkomt overbodige extra maatregelen in lidstaten die zelf reeds plannen hebben opgesteld 
en maatregelen genomen. Sluit aan bij het gemeenschappelijke standpunt, met name bij 
overweging 21.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 54
Artikel 8, lid 2

2. De lidstaten zien erop toe dat er voor 
internationale stroomgebiedsdistricten of de 
in artikel 3, lid 2, onder b), bedoelde 
beheerseenheden die volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoren, 
coördinatie plaatsvindt met het oog op de 
opstelling van een internationaal 
overstromingsrisicobeheersplan, of van een 
geheel van 
overstromingsrisicobeheersplannen die op 
het niveau van het internationale 
stroomgebiedsdistrict worden 
gecoördineerd. Bij gebreke aan dergelijke 
plannen stellen de lidstaten 
overstromingsrisicobeheersplannen op die 
ten minste de delen van het internationale 
stroomgebiedsdistrict bestrijken die tot hun 
grondgebied behoren en die, voorzover 
mogelijk, op het niveau van het 
internationale stroomgebiedsdistrict worden 
gecoördineerd. 

2. De lidstaten zien erop toe dat er voor 
internationale stroomgebiedsdistricten of de 
in artikel 3, lid 2, onder b), bedoelde 
beheerseenheden die volledig tot het 
grondgebied van de Gemeenschap behoren, 
coördinatie plaatsvindt met het oog op de 
opstelling van een internationaal 
overstromingsrisicobeheersplan, of van een 
geheel van 
overstromingsrisicobeheersplannen die op 
het niveau van het internationale 
stroomgebiedsdistrict worden 
gecoördineerd. Bij gebreke aan dergelijke 
plannen stellen de lidstaten 
overstromingsrisicobeheersplannen op die 
ten minste de delen van het internationale 
stroomgebiedsdistrict bestrijken die tot hun 
grondgebied behoren en die, voorzover 
mogelijk, op het niveau van het 
internationale stroomgebiedsdistrict worden 
gecoördineerd. Lidstaten zien af van 
maatregelen of acties die het risico op 
overstromingen in stroomafwaarts of 
stroomopwaarts gelegen gebieden 
verhogen, tenzij deze deel uitmaken van 
een gemeenschappelijk plan om het risico 
op overstroming te verminderen. 

Or. nl

Motivering

Sluit aan bij het gemeenschappelijke standpunt.
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Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 55
Hoofdstuk V, titel

Coördinatie met Richtlijn 2000/60/EG, 
voorlichting en raadpleging van het publiek

Coördinatie met Richtlijn 2000/60/EG, 
deelname en raadpleging van het publiek

Or. en

Motivering

Actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden is een cruciaal element in het 
overstromingsrisicobeheer want hierdoor kunnen meningen, behoeften en belangen van 
watergebruikers en overstromingsslachtoffers worden verzameld en meegewogen. Enkel te 
worden geïnformeerd is niet genoeg.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 56
Artikel 9, punt 1

1) Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 6 en artikel 14 van de onderhavige 
richtlijn bedoelde bijgestelde versies ervan, 
wordt zo verricht dat de informatie die de 
kaarten bevatten consistent is met de 
desbetreffende informatie die 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG wordt 
verstrekt. Het kan, indien nodig geacht, 
verder worden gecoördineerd met en 
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 
overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten en de latere, in 
artikel 6 en artikel 14 van de onderhavige 
richtlijn bedoelde bijgestelde versies ervan, 
wordt zo verricht dat de informatie die de 
kaarten bevatten consistent is met de 
desbetreffende informatie die 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG wordt 
verstrekt. Het wordt verder gecoördineerd 
met en kan worden geïntegreerd in de in 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde toetsingen.

Or. en

Motivering

De opstelling van de eerste overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten en 
van de latere, in artikel 6 en artikel 14 van de onderhavige richtlijn bedoelde bijgestelde 
versies ervan, wordt zo verricht dat de informatie die de kaarten bevatten consistent is met de 
desbetreffende informatie die overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG wordt verstrekt.
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 57
Artikel 9, punt 2

2) Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicobeheersplannen en de 
latere, in artikel 7 en artikel 14 van de 
onderhavige richtlijn bedoelde bijgestelde 
versies ervan, wordt, indien nodig geacht, 
gecoördineerd met en mogelijk geïntegreerd 
in de in artikel 13, lid 7, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde toetsingen van de 
stroomgebiedsbeheersplannen.

2) Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicobeheersplannen en de 
latere, in artikel 7 en artikel 14 van de 
onderhavige richtlijn bedoelde bijgestelde 
versies ervan, wordt gecoördineerd met en 
mogelijk geïntegreerd in de in artikel 13, 
lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
toetsingen van de 
stroomgebiedsbeheersplannen.

Or. en

Motivering

Het opstellen van stroomgebiedbeheerplannen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisico-beheerplannen in het kader van de onderhavige richtlijn behoren beide 
tot een geïntegreerd stroomgebiedbeheer; de twee processen moeten daarom gebruik maken 
van het potentieel voor gemeenschappelijke synergieën en voordelen. De meest 
kostenefficiënte en duurzame manier voor het uitwerken van 
overstromingsrisicobeheersmaatregelen is, beide plannings- en verslaggevingsprocessen te 
integreren om verspilling van administratieve en openbare middelen te voorkomen. 

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 58
Artikel 9, punt 2

2) Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicobeheersplannen en de 
latere, in artikel 7 en artikel 14 van de 
onderhavige richtlijn bedoelde bijgestelde 
versies ervan, wordt, indien nodig geacht,
gecoördineerd met en mogelijk geïntegreerd 
in de in artikel 13, lid 7, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde toetsingen van de 
stroomgebiedsbeheersplannen.

2) Het werk dat gepaard gaat met het 
opstellen van de eerste 
overstromingsrisicobeheersplannen en de 
latere, in artikel 7 en artikel 14 van de 
onderhavige richtlijn bedoelde bijgestelde 
versies ervan, wordt gecoördineerd met en 
mogelijk geïntegreerd in de in artikel 13, 
lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
toetsingen van de 
stroomgebiedsbeheersplannen.

Or. en
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 59
Artikel 9, punt 3

3) De actieve participatie van alle betrokken 
partijen overeenkomstig artikel 10 van de 
onderhavige richtlijn wordt, waar passend,
gecoördineerd met de actieve participatie 
van betrokken partijen overeenkomstig 
artikel 14 van Richtlijn 2000/60/EG.

3) De actieve participatie van alle betrokken 
partijen overeenkomstig artikel 10 van de 
onderhavige richtlijn wordt gecoördineerd 
met de actieve participatie van betrokken 
partijen overeenkomstig artikel 14 van 
Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Het opstellen van stroomgebiedbeheerplannen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en van 
overstromingsrisico-beheerplannen in het kader van de onderhavige richtlijn behoren beide 
tot een geïntegreerd stroomgebiedbeheer; de twee processen moeten daarom gebruik maken 
van het potentieel voor gemeenschappelijke synergieën en voordelen. De meest 
kostenefficiënte en duurzame manier voor het uitwerken van 
overstromingsrisicobeheersmaatregelen is, beide plannings- en verslaggevingsprocessen te 
integreren om verspilling van administratieve en openbare middelen te voorkomen. 

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 60
Artikel 10, lid 2

2. De lidstaten stimuleren de actieve 
participatie van de betrokken partijen bij het 
opstellen, toetsen en bijstellen van de in 
hoofdstuk IV bedoelde 
overstromingsrisicobeheersplannen.

2. De lidstaten zorgen voor actieve 
participatie van de betrokken partijen bij het 
opstellen, toetsen en bijstellen van de in 
hoofdstuk IV bedoelde 
overstromingsrisicobeheersplannen.

Or. en

Motivering

Actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden is een cruciaal element in het 
overstromingsrisicobeheer want hierdoor kunnen meningen, behoeften en belangen van 
watergebruikers en overstromingsslachtoffers worden verzameld en meegewogen. Enkel te 
worden geïnformeerd is niet genoeg.
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 61
Bijlage, kopje A, deel I, punt 4 bis (/nieuw)

4 bis) voorrang geven aan maatregelen ter 
bevordering van schadepreventie, in het 
kader van de doelstellingen van het "niet-
vóórkomen van achteruitgang" en/of 
"goede ecologische, chemische en 
kwantitatieve toestand" in Richtlijn 
2000/60/EG, zoals:

– bescherming van drasland en 
uiterwaarden, 

– herstel van aangetast drasland en 
aangetaste uiterwaarden (met inbegrip van 
meanders), met name die welke de 
verbinding van rivieren met hun 
uiterwaarden herstellen, 

- verwijderen uit rivieren van verouderde 
kunstmatige infrastructuur ter 
bescherming tegen overstromingen,

- voorkomen van nieuwe bouwprojecten 
(infrastructuur, woonhuizen, enz.) in 
uiterwaarden,

- bevordering van bouwkundige 
maatregelen ter verbetering van bestaande 
gebouwen (zoals pijlerfunderingen) 

- ondersteunen van duurzame ruimtelijke 
ordening in stroomgebieden ter verbetering 
van natuurlijke wateropname en 
aanvulling van grondwater,  



AM\651527NL.doc 25/26 PE 384.516v01-00

NL

- voorafgaande goedkeuring of registratie 
van permanente activiteiten in 
uiterwaarden zoals bebouwing en 
industriële ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Heropvoering van amendement uit eerste lezing (amendement 37). Zie motivering bij artikel 
7, lid 2 (Lienemann).

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 62
Bijlage, kopje A, deel I, punt 4 bis (/nieuw)

4 bis) voorrang geven aan maatregelen ter 
bevordering van schadepreventie, in het 
kader van de doelstellingen van het "niet-
vóórkomen van achteruitgang" en/of 
"goede ecologische, chemische en 
kwantitatieve toestand" in Richtlijn 
2000/60/EG, zoals:

– bescherming van drasland en 
uiterwaarden, 

– herstel van aangetast drasland en 
aangetaste uiterwaarden (met inbegrip van 
meanders), met name die welke de 
verbinding van rivieren met hun 
uiterwaarden herstellen, 

- verwijderen uit rivieren van verouderde 
kunstmatige infrastructuur ter 
bescherming tegen overstromingen,
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- voorkomen van nieuwe bouwprojecten 
(infrastructuur, woonhuizen, enz.) in 
uiterwaarden,

- bevordering van bouwkundige 
maatregelen ter verbetering van bestaande 
gebouwen (zoals pijlerfunderingen) 

- ondersteunen van duurzame ruimtelijke 
ordening in stroomgebieden ter verbetering 
van natuurlijke wateropname en 
aanvulling van grondwater,  

- voorafgaande goedkeuring of registratie 
van permanente activiteiten in 
uiterwaarden zoals bebouwing en 
industriële ontwikkeling.

Or. en

Motivering

De maatregelen in de overstromingsrisicobeheersplannen moeten worden beoordeeld en 
gerangschikt naar hun uitwerking op het milieu.


