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van het gemeenschappelijk standpunt
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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen
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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over 
overstromingsbeoordeling en –beheer
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0015)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0020/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie 
regionale ontwikkeling (A6-/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad over overstromingsbeoordeling en –
beheer

Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad over beoordeling en beheer van
overstromingsgerelateerde risico's
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetgevingstekst; als het amendement wordt 
aangenomen, moeten in de hele tekst 
technische wijzigingen worden 
aangebracht.)

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

In de wetgevingstekst worden in wezen de gevaren behandeld, en niet concrete gebeurtenissen 
in verband met overstromingen.

Amendement 2
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 kunnen levens kosten, 
mensen op de vlucht drijven, milieuschade 
veroorzaken, de economische 
ontwikkeling ernstig in gevaar brengen en 
de economische bedrijvigheid van de 
Gemeenschap ontwrichten. 

Motivering

Overeenkomstig artikel 1 van het Commissievoorstel (Doel) moet ook op deze plaats het 
milieu worden vermeld.

Amendement 3
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, waarbij 
moet worden aangetekend dat de daartoe 
getroffen maatregelen alleen effect kunnen 
sorteren indien ze in het hele 
desbetreffende stroomgebied worden 
gecoördineerd. 

NL- tekst ongewijzigd

Amendement 4
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) De wetenschap is  het erover eens 
dat buitensporige neerslag de laatste jaren 
vaker voorkomt
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Amendement 5
Overweging 3 ter (nieuw)

(3 ter) In zijn conclusies van 14 oktober 
2004 heeft de Raad van ministers van 
Milieu erkend dat de activiteiten van de 
mens bijdragen tot toename van de 
waarschijnlijkheid en van de negatieve 
gevolgen van (buitensporige) 
overstromingen en dat de 
klimaatverandering eveneens meer 
overstromingen met zich mee zal brengen. 
Aangezien een hoge mate van 
milieubescherming, overeenkomstig het 
beginsel van duurzame ontwikkeling  
volgens artikel 37 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
moet worden meegenomen in het beleid 
van de Unie, moeten de Commissie en de 
lidstaten maatregelen nemen om de 
voorkoming van overstromingen, de 
bescherming tegen overstromingsgevaar 
en de beperking van de schade te 
verbeteren.  

Motivering

Zoals de Raad in zijn conclusies vaan 14 oktober 2004 heeft vastgesteld bestaat er een 
verband tussen klimaatverandering en meer overstromingen. Daar dit inzicht niet wordt 
aangevochten, moeten maatregelen worden genomen om de gevolgen van deze 
overstromingen te beperken.

Amendement 6
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 

(4) Tot dusverre bestaat er op Europees 
niveau geen rechtsinstrument tot 
bescherming tegen overstromingsgevaar. 
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 



PE 370.124v03-00 8/22 PR\605639NL.doc

NL

evenmin rekening met eventuele 
toekomstige risico's die worden 
veroorzaakt door de klimaatverandering.

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.

Amendement 7
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. Per 
stroomgebiedsdistrict of voor de delen van 
een internationaal stroomgebiedsdistrict 
die tot het grondgebied van de lidstaat in 
kwestie behoren moet dan ook 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. 

(De tweede wijziging geldt niet voor de 
Nederlandstalige tekst)

Motivering
Geen

Amendement 8
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) gezien de mogelijkheden 
waarover de lidstaten thans beschikken,
moet overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel een grote mate van 
flexibiliteit op plaatselijk en regionaal 
niveau gewaarborgd zijn, met name wat 
betreft structuur en verantwoordelijkheid 
van de instanties, de programma's voor 
overstromingsbeheer en de 
gevarenkaarten, het beschermingsniveau 
en de maatregelen en tijdschema's voor de 
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verwezenlijking van de gestelde doelen.

Motivering

Zie de conclusies van de Milieuraad van 14 oktober 2004.

Amendement 9
Overweging 11

(11) Om de negatieve gevolgen van 
overstromingen voor het betrokken gebied 
te voorkomen en te beperken, moeten 
overstromingsrisicobeheerplannen 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 
overstromingsrisicobeheerplannen 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 
overstromingsrisicobeheerplannen 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 
overstromingsrisicobeheerplannen moet 
derhalve rekening worden gehouden met 
de specifieke geografische, geologische, 
hydrologische, topografische 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. 

Amendement 10
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" 

schrappen
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en/of het "niet-vóórkomen van 
achteruitgang" worden toegestaan. 

Motivering

Dit beginsel kan niet worden toegepast op overstromingsbeheer en deze verwijzing is dus 
zinloos.

Amendement 11
Overweging 17

(17) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Met name wordt zo 
gestreefd naar de integratie in het 
communautaire beleid van een hoog 
niveau van milieubescherming 
overeenkomstig het beginsel van 
duurzame ontwikkeling zoals neergelegd 
in artikel 37 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

schrappen

Motivering

Zie overweging 3 ter (nieuw).

Amendement 12
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. De 
lidstaten kunnen tijdens de eerste 
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verwerkingsfase, mits is voldaan aan de 
minimumnormen overeenkomstig artikel 
4, tot de in artikel 6, lid 2 genoemde 
datum derhalve gebruik maken van hun 
huidige programma's.

Motivering

In het kader van de subsidiariteit worden de bestaande werkzaamheden van de lidstaten, mits 
zij aan de minimumnormen voldoen, geacht in overeenstemming te zijn met deze richtlijn, 
totdat het overstromingsgevaar voor het eerst tussentijds wordt geëvalueerd.

Amendement 13
Overweging 18 bis (nieuw)

(18 bis) De bepalingen van protocol nr. 30 
bij het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap betreffende de 
toepassing van het subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginsel zijn bij de
opstelling van deze richtlijn volledig in 
overweging genomen.

Amendement 14
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.

Doel van deze richtlijn is een kader vast te 
stellen voor de evaluatie 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.

Amendement 15
Artikel 2, lid 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 zal voordoen, 
gecombineerd met de geraamde schade die 
deze overstroming doorgaans toebrengt aan 
de gezondheid van de mens, het milieu en 
de economische bedrijvigheid. 
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Motivering

De toevoeging "van een zekere omvang" veroorzaakt onduidelijkheid.

Amendement 16
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

Indien de lidstaten met het oog op 
omzetting van deze richtlijn een andere 
verantwoordelijke instantie aanwijzen, 
dan zijn de bepalingen in artikel 3, leden 
6, 8 en 9 van richtlijn 2000/60/EG van 
toepassing.

Motivering

Op dit punt moet een bepaalde soepelheid van de lidstaten gewaarborgd zijn.

Amendement 17
Artikel 4, lid 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 overstromingsrisicobeoordeling 
op overeenkomstig lid 2. In dit verband 
baseren zij zich op reeds bestaande kennis 
en maken zij gebruik van reeds uitgevoerd 
onderzoek. 

Motivering

Lidstaten die in deze sector reeds maatregelen hebben genomen, moeten de mogelijkheid 
hebben hiervan de vruchten te plukken.

Amendement 18
Artikel 4, lid 2, letter b)

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

b) een beschrijving van de overstromingen 
die er zich de afgelopen 30 jaar hebben 
voorgedaan;
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Motivering

De wetenschap is het erover eens dat er in de toekomst omvangrijker en veelvuldiger 
overstromingen zullen voorkomen. Beschrijving van overstromingen van meer dan 30 jaar 
geleden heeft dan ook geen toegevoegde waarde.

Amendement 19
Artikel 4, lid 2, letter 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; 

schrappen

Motivering

Dit criterium is te wetenschappelijk voor een toekomstgerichte evaluatie; het moet pas 
worden genoemd bij de opstelling van plannen voor overstromingsbeheer.

Amendement 20
Artikel 4, lid 2, letter d)

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 toenemen;

schrappen

Motivering

Dit criterium is te wetenschappelijk voor een toekomstgerichte evaluatie; het moet pas 
worden genoemd bij de opstelling van plannen voor overstromingsbeheer.

Amendement 21
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. De lidstaten kunnen besluiten voor 
stroomgebiedsdistricten, delen van een 
stroomgebiedsdistrict en kustsectoren ten 
aanzien waarvan reeds voldoende 
mogelijke gevaren kunnen worden 
voorondersteld, af te zien van de 
voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling 
overeenkomstig lid 1, indien
a) het overstromingsrisico op de in artikel 
6, lid 1 genoemde datum reeds in kaart is 
gebracht of indien er op dat tijdstip 
programma's bestaan voor het 
overstromingsbeheer;
b) zij de Commissie uiterlijk op de in 
artikel 6, lid 1 genoemde datum 
mededelen dat zij gebruik maken van deze 
uitzonderingsregeling, en
c) de controle van de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling, de 
kaarten inzake overstromingsgevaar en de 
programma's voor het 
overstromingsbeheer overeenkomstig de 
hoofdstukken II, III en IV vóór de in 
artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 
10, lid 2 genoemde data wordt uitgevoerd.

Motivering

Zie motivering bij amendement 15.

Amendement 22
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 
stroomgebieden, deelstroomgebieden,  
kustgebieden en delen daarvan 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 

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

gevolgen voor 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,
kustgebieden of delen daarvan 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 
stroomgebieden, deelstroomgebieden, 
kustgebieden of delen daarvan 
overeenkomstig lid 1, wordt tussen de 
betrokken lidstaten gecoördineerd. 

Motivering

Gevolgen voor de menselijke gezondheid zijn nooit aanvaardbaar.

Amendement 23
Artikel 5, lid 1, letter 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, een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat.

Amendement 24
Artikel 7, lid 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 of de tot hun 
grondgebied behorende delen van een 
internationaal stroomgebiedsdistrict 
overstromingskaarten en indicatieve 
overstromingsschadekaarten, hierna 
"overstromingsrisicokaarten" genoemd, 
voorbereid voor de in artikel 5, lid 1, onder 
b), bedoelde stroomgebieden, 
deelstroomgebieden en kustgebieden.
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Amendement 25
Artikel 7, lid 2, letter a)

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

a) kans op overstromingen om de tien jaar;

Motivering

Termen zoals "grote/gemiddelde kans op herhaling" passen niet in de terminologie van het 
waterbeheer.

Amendement 26
Artikel 7, lid 2, letter b)

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

b) kans op overstromingen om de honderd 
jaar;

Motivering

Termen zoals "grote/gemiddelde kans op herhaling" passen niet in de terminologie van het 
waterbeheer.

Amendement 27
Artikel 7, lid 2, letter c)

c) gebieden waar zich oevererosie en puinstroomafzetting 
kunnen voordoen. 

c) gebieden waar zich oevererosie en puinstroomafzetting 
kunnen voordoen. 

Motivering

Geldt niet voor de Nederlandse tekst.

Amendement 28
Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Met het oog op de opstelling van 
deze programma's beschrijven de lidstaten 
de overstromingsprocessen en hun 
gevoeligheid voor veranderingen, o.m. de 
rol van overloopgebieden als natuurlijke 
bescherming tegen 
overstromingen/bufferzones, alsook de 



PR\605639NL.doc 17/22 PE 370.124v03-00

NL

wijze waarop hoog water thans en in de 
toekomst wordt afgevoerd. Voorts 
beschrijven zij de ontwikkelingsplannen 
waardoor de ruimte andere bestemmingen 
krijgt, en bewoning en economische 
bedrijvigheid anders worden verdeeld, met 
als gevolg een groter overstromingsgevaar 
in het gebied zelf of in stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gelegen regio's. 

Amendement 29
Artikel 9, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Indien er voor 
stroomgebiedsdistricten of delen daarvan 
reeds kaarten of programma's 
beschikbaar zijn die voldoen aan de eisen 
van deze richtlijn, kunnen de lidstaten 
deze voor het doel van deze richtlijn 
gebruiken. Controle en bijwerking worden 
niet overbodig. 

Motivering

Lidstaten die in deze sector reeds maatregelen hebben genomen, moeten de mogelijkheid 
hebben hiervan de vruchten te plukken.

Amendement 30
Artikel 9, lid 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. Maatregelen voor het beheer van het 
overstromingsrisico die in één lidstaat 
worden getroffen, of maatregelen met een 
ander doel mogen niet leiden tot een 
toename van het overstromingsrisico in de 
stroomopwaarts of stroomafwaarts 
gelegen landen .

Motivering

Het volstaat niet op deze plaats uitsluitend de buurlanden te vermelden, maar er dient 
rekening te worden gehouden met alle gevolgen stroomopwaarts en stroomafwaarts.

Amendement 31
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Artikel 12, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
eisen overeenkomstig deze richtlijn in het 
hele stroomgebiedsdistrict gecoördineerd 
worden. Met betrekking tot internationale 
stroomgebiedsdistricten zorgen de 
desbetreffende lidstaten samen voor deze 
coördinatie en zij kunnen hiervoor 
gebruik maken van bestaande structuren 
op basis van internationale 
overeenkomsten.

Motivering

Aanpassing aan artikel 3, lid 4 van de kaderrichtlijn water.

Amendement 32
Artikel 12, lid 3

3. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict de grenzen van de 
Gemeenschap overschrijdt en met het 
betrokken derde land/de betrokken derde 
landen niet één 
overstromingsricicobeheerplan wordt 
opgesteld, stellen de lidstaten ten minste 
voor de delen van het internationale
stroomgebiedsdistrict dat op het 
grondgebied van de betrokken lidstaten 
ligt, overstromingsricicobeheerplannen 
op.

3. Wanneer een internationaal 
stroomgebiedsdistrict de grenzen van de 
Gemeenschap overschrijdt en met het 
betrokken derde land/de betrokken derde 
landen niet één 
overstromingsricicobeheerplan wordt 
opgesteld streven de lidsta(a)t(en) in 
kwestie naar adequate coördinatie met de 
desbetreffende niet-lidstaten om de doelen 
van deze richtlijn in het gehele 
stroomgebiedsdistrict te verwezenlijken.

Motivering

Aanpassing aan artikel 3, lid 5 van de kaderrichtlijn water.

Amendement 33
Artikel 12, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Voor eventuele problemen die 
gevolgen hebben voor het 
overstromingsbeheer in een lidstaat en die 
niet op nationaal niveau kunnen worden 
behandeld, wordt verwezen naar artikel 
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12 van richtlijn 2000/60/EG.

Motivering

Aanpassing aan de kaderrichtlijn water.

Amendement 34
Artikel 14, lid 1

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

1. De lidstaten stellen de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling, 
overstromingsrisicokaarten en 
overstromingsrisicobeheerplannen 
overeenkomstig richtlijn 2003/4/EG 
inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie ter beschikking van het 
publiek.

Amendement 35
Artikel 18

De Commissie legt uiterlijk op 22 
december 2018 en daarna om de zes jaar 
een verslag over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn over aan het Europees 
Parlement en de Raad.

De Commissie legt uiterlijk op 22 
december 2018 en daarna om de zes jaar 
een verslag over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn over aan het Europees 
Parlement en de Raad. Bij de opstelling 
van dit verslag wordt rekening gehouden 
met de gevolgen van de 
klimaatsverandering.
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TOELICHTING

Overstromingen zijn de natuurrampen die in Europa het meest voorkomen. De 
overstromingen van 2002 en 2005 in Europa hadden in de meeste gebieden een verwoestende 
uitwerking: Er zijn doden gevallen, mensen moesten geëvacueerd worden, huizen en 
infrastructuur werden zwaar beschadigd. Voorts kwam het milieu voor een deel langdurig 
onder druk te staan en er ontstond onafzienbare economische schade. De regens van augustus 
2005 eisten alleen al meer dan 70 mensenlevens.

Wetenschappelijk wordt bewezen geacht dat de frequentie en de kracht van hevige regen 
worden versterkt door een aantal factoren die samenhangen met activiteiten van de mens:

Intensieve urbanisatie, met name in risicogebieden ( ontwikkeling van stedelijke 
oppervlakten en straten, wijziging van rivierbeddingen, ondoordachte bebouwing van 
overloopgebieden);
Ontbossing, met name houtkap met vergunning in dalen, om vakantiewoningen, 
industriegebieden en winkelcentra aan te leggen langs de voorheen beboste oevers van 
bergstromen;
Intensieve landbouw, waarop kritiek wordt geuit wegens de korstvorming van de 
bovenste aardlagen, beperking van uiterwaarden en overloopgebieden, bebouwing van 
weiland en de ontwikkeling van voorjaarsculturen;
Bodemerosie.

De Europese Commissie heeft na de overstromingen van 2002 een EU-programma voor 
maatregelen bij overstromingen ingediend. In het kader waarvan o.m. onderzoek en 
voorlichting moeten worden verbeterd. Daarna volgde een mededeling van de Commissie 
over overstromingsrisicobeheer (COM(2004)472), waarin een analyse wordt uitgevoerd en op 
elkaar afgestemde maatregelen worden voorgesteld. Eén van deze maatregelen is onderhavig 
voorstel voor een richtlijn, dat er in laatste instantie op gericht is gevaren in verband met 
overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, de infrastructuur en de 
economie te beperken en onder controle te krijgen.

Uw rapporteur spreekt zijn waardering uit voor het initiatief van de Commissie. Hij acht het, 
gezien het toenemende gevaar dat er door overstromingen schade ontstaat, van wezenlijk 
belang dat er wordt gezorgd voor een Europees regelgevend kader. Hij wijst er eveneens op 
dat een louter nationale benadering van overstromingsbeheer niet volstaat, daar de meeste 
Europese stroomgebieden zich bevinden op het grondgebied van twee of meer staten (zie 
afbeelding op de volgende bladzijde).

Deze Europese kaders van regelgeving moeten naar de mening van uw rapporteur worden 
opgesteld terwijl zo strikt mogelijk rekening wordt gehouden met het subsidiariteitsbeginsel; 
tal van belangrijke besluiten zoals het beschermingsniveau en de keuze van de 
beschermingsmaatregelen kunnen en moeten door de lidstaten zelf worden genomen.
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De verplichtingen in verband met deze richtlijn zijn beperkt tot de volgende maatregelen: 
voorlopige evaluatie van het overstromingsgevaar, opstelling van kaarten van het 
overstromingsgevaar en van programma's voor overstromingsbeheer. De beoordeling van de 
kans op toekomstige overstromingen (artikel 4) waarborgt dat gebieden waar er geen sprake is 
van overstromingsgevaar uitgesloten worden en dat aldus kosten kunnen worden bespaard (bij 
voorbeeld van het in kaart brengen).

Voorts moet de omzetting van de richtlijn gepaard gaan met zo weinig mogelijk 
administratieve en technische rompslomp van de zijde van de lidstaten. In dit verband is een 
van de belangrijkste elementen dat behoud van verkregen rechten gewaarborgd is, d.w.z. 
dat de lidstaten moeten kunnen terugvallen op reeds verrichte werkzaamheden in de sector 
bescherming tegen overstromingen. Eveneens moet een hoge mate van synchronisatie met de 
kaderrichtlijn water (2000/60/EG) gewaarborgd zijn, aangezien de doelen elkaar aanvullen.

Uw rapporteur stelt voor het beginsel van het behoud van verkregen rechten uitdrukkelijk te 
vermelden in de tekst van de wetgeving. Hij pleit er eveneens voor de voorlopige evaluatie te 
beperken tot enkele sleutelelementen; in deze fase is het nog niet nodig het 
overstromingsgevaar zuiver wetenschappelijk te beoordelen. Daarnaast moet het voldoende 
zijn de overstromingen van de afgelopen 30 jaar in de overwegingen te betrekken.

Voorts wenst uw rapporteur de Commissie - zoals ook het geval is in verband met de 
kaderrichtlijn water - een bemiddelende rol toe te kennen als er tussen lidstaten geschillen 
ontstaan. Andere amendementen beogen de lidstaten meer ruimte te geven of het taalgebruik 
te verhelderen. 


