
EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Mødedokument

C6-0261/2007
2005/0211(COD)

DA
06/09/2007

Fælles holdning

Rådets Fælles holdning af 23. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger (havstrategidirektivet)

Dok. 09388/2/2007
11440/2007 Erklæringer
KOM(2007)0389

DA DA





9388/2/07 REV 2 ACA/mm
DG I DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 23. juli 2007
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2005/0211 (COD)

9388/2/07
REV 2

ENV 242
MAR 34
CODEC 482

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.: Fælles holdning af 23. juli 2007 med henblik på vedtagelse af EUROPA-

PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategi-
rammedirektivet) 



9388/2/07 REV 2 ACA/mm 1
DG I DA

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/…/EF

af

om fastlæggelse af en ramme 

for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet) 

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, 

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 185 af 18.6.2006, s. 20.
2 EUT C 206 af 29.8.2006, s. 5.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2006, (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets af-

gørelse af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ...
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(1) Havområder, der hører under EU-medlemsstaternes overhøjhed eller jurisdiktion, omfatter 

havområder i Middelhavet, Østersøen, Sortehavet og det nordøstlige Atlanterhav, herunder 

havområderne omkring Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer.

(2) Det er klart, at der ofte er for store belastninger af havenes naturressourcer og for stort pres 

på havets økologiske ydelser, og at Fællesskabet må reducere sin påvirkning af havene.

(3) Havmiljøet er en værdifuld arv, der som sådan må beskyttes, bevares og, hvor det er mu-

ligt, genoprettes med det endemål at opretholde biodiversiteten og tilvejebringe mangfol-

dige og dynamiske oceaner og have, der er rene, sunde og produktive. I den forbindelse bør

dette direktiv udgøre den miljøpolitiske søjle i EU's fremtidige havpolitik.

(4) I tråd med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om 

fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogrammer1 er der blevet opstillet en 

tematisk strategi til beskyttelse og bevaring af havmiljøet, idet det generelle mål er at frem-

me en bæredygtig udnyttelse af havet og bevare de marine økosystemer.

  

1 EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
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(5) Udviklingen og gennemførelsen af den tematiske strategi bør sigte mod at bevare de mari-

ne økosystemer. Denne tilgang bør omfatte beskyttede områder og bør omfatte alle menne-

skelige aktiviteter, som påvirker havmiljøet.

(6) Det er nødvendigt fortsat at opstille biologiske og miljømæssige mål samt referenceram-

mer, der tager hensyn til målsætningerne i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter1 (i det følgende benævnt "habitatdirekti-

vet"), Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle2 ( i det føl-

gende benævnt "fugledirektivet"), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 

23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstalt-

ninger3 samt relevante internationale aftaler.

(7) Der skal anvende en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter, 

samtidig med at en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser skal muliggøres, og 

der bør i den forbindelse lægges vægt på at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i 

Fællesskabets havmiljø, på at fortsætte med at beskytte og bevare havmiljøet samt på at 

forhindre yderligere forringelser.

  

1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved direktiv 2006/105/EF (EUT L 363 af 
20.12.2006, s. 368).

2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/105/EF. 
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 

15.12.2001, s. 1).
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(8) For at disse målsætninger kan opfyldes, er der behov for en gennemskuelig og sammen-

hængende lovramme. Denne ramme bør bidrage til at skabe sammenhæng mellem de for-

skellige politikker og fremme integreringen af miljøhensyn i andre politikker som f.eks. 

den fælles fiskeripolitik, den fælles landbrugspolitik og andre relevante fællesskabspolitik-

ker. Lovrammen bør danne grundlag for indsatsen og gøre det muligt at koordinere denne 

samt bringe den i overensstemmelse med og integrere den på passende vis i den indsats, 

der gøres i henhold til anden fællesskabslovgivning og internationale aftaler.

(9) De uensartede vilkår, problemer og behov i de forskellige havregioner eller havsubregio-

ner, som udgør Fællesskabets havmiljø, stiller krav om forskellige og specifikke løsninger. 

Der bør tages hensyn til denne diversitet på alle stadier af udarbejdelsen af havstrategier, 

men især under forberedelsen, planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger for at 

opnå en god miljøtilstand i Fællesskabets havmiljø i de enkelte havregioner og subregio-

ner.

(10) Hver medlemsstat bør derfor for sine egne havområder opstille en havstrategi, som på én 

gang er specifik for dens egne havområder og samtidig afspejler de overordnede perspekti-

ver for den pågældende havregion eller subregion. Havstrategier bør munde ud i gennem-

førelsen af indsatsprogrammer, der er udformet med henblik på at opnå eller opretholde en 

god miljøtilstand. Det bør imidlertid ikke kræves af medlemsstaterne, at de tager specifikke 

skridt, hvis der ikke er nogen væsentlig risiko for havmiljøet, eller hvis omkostningerne 

ikke ville stå i et rimeligt forhold til risikoen for havmiljøet, forudsat at enhver beslutning 

om at undlade at træffe foranstaltninger er behørigt begrundet.
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(11) Da havmiljøet i sagens natur er grænseoverskridende, bør medlemsstaterne samarbejde for 

at sikre en koordineret udarbejdelse af havstrategier for hver havregion eller subregion. 

Havregioner eller subregioner deles såvel med andre medlemsstater som med tredjelande, 

og medlemsstaterne bør derfor bestræbe sig mest muligt på at sikre tæt koordinering med 

alle de berørte medlemsstater og tredjelande. Når det er praktisk muligt og hensigtsmæs-

sigt, bør denne koordinering sikres ved hjælp af de eksisterende institutionelle strukturer i 

havregionerne eller subregionerne, især de regionale havkonventioner.

(12) Medlemsstater, der grænser op til den samme havregion eller subregion, der er omfattet af 

dette direktiv, og hvor havets tilstand er så kritisk, at der er behov for øjeblikkelig hand-

ling, bør bestræbe sig på at blive enige om en handlingsplan, der indebærer hurtigere 

iværksættelse af indsatsprogrammerne. I disse tilfælde bør Kommissionen opfordres til at 

overveje at bistå medlemsstaterne med tiltag, der understøtter deres forstærkede indsats for 

at forbedre havmiljøet ved at gøre den pågældende region til et pilotprojekt.

(13) Ikke alle medlemsstaterne har havområder som defineret i dette direktiv, og virkningerne 

af de bestemmelser i dette direktiv, som udelukkende vedrører de medlemsstater, der har 

havområder, bør derfor begrænses til disse medlemsstater.
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(14) Eftersom en indsats på internationalt plan er nødvendig for at opnå samarbejde og koordi-

nering, bør dette direktiv skabe endnu større sammenhæng mellem Fællesskabets og dets 

medlemsstaters bidrag inden for internationale aftaler.

(15) Fællesskabet og dets medlemsstater er parter i De Forenede Nationers (FN) havretskonven-

tion (UNCLOS), der er godkendt ved Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 1998 om 

Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af UNCLOS og af aftalen af 28. juli 1994 vedrø-

rende anvendelsen af kapitel XI i denne konvention1. Der bør derfor i dette direktiv fuldt 

ud tages hensyn til de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet og dets medlemsstater i hen-

hold til disse aftaler.

(16) Dette direktiv bør også støtte den markante holdning, som Fællesskabet har indtaget i for-

bindelse med konventionen om den biologiske mangfoldighed, vedtaget ved Rådets afgø-

relse 93/626/EØF af 25. oktober 19932 angående standsning af nedgangen i den biologiske 

diversitet, bevaring og bæredygtig udnyttelse af havets biodiversitet og oprettelse af et glo-

balt net af beskyttede havområder senest i 2012. Derudover bør direktivet bidrage til at op-

fylde de mål, der blev opstillet på den syvende konference mellem parterne i konventionen 

om den biologiske mangfoldighed, som vedtog et omfattende arbejdsprogram for biologisk 

mangfoldighed i hav- og kystområder med en række mål og aktiviteter, der tilsigter at 

standse nedgangen i den biologiske diversitet på nationalt, regionalt og globalt niveau og 

sikre de marine økosystemers kapacitet til at danne grundlag for tilvejebringelse af goder 

og serviceydelser, og endvidere et arbejdsprogram for beskyttede områder med det formål 

at oprette og opretholde økologisk repræsentative systemer af beskyttede havområder in-

den 2012. Medlemsstaternes forpligtelse til at udpege Natura 2000-områder under fugledi-

rektivet og habitatdirektivet vil udgøre et vigtigt bidrag til denne proces.

  

1 EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1.
2 EFT L 309 af 13.12.1993, s. 1.
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(17) Dette direktiv bør bidrage til at opfylde Fællesskabets og medlemsstaternes forpligtelser og 

væsentlige tilsagn i henhold til flere andre relevante internationale aftaler om beskyttelse af 

havmiljøet mod forurening. Det gælder konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Øster-

søområdet, godkendt ved Rådets afgørelse 94/157/EF1, konventionen om beskyttelse af 

havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav, godkendt ved Rådets afgørelse 98/249/EF2, det 

nye bilag V hertil om beskyttelse og bevaring af det maritime områdes økosystemer og 

biologiske mangfoldighed samt det hertil knyttede tillæg 3, godkendt ved Rådets afgørelse 

2000/340/EØF3, konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder,

godkendt ved Rådets afgørelse 77/585/EØF4 og ændringerne hertil fra 1995, godkendt ved 

Rådets afgørelse 1999/802/EF5 samt protokollen hertil om beskyttelse af Middelhavet mod 

landbaseret forurening, godkendt ved Rådets afgørelse 83/101/EF6 og ændringerne hertil 

fra 1996, godkendt ved Rådets afgørelse 1999/801/EF7. Dette direktiv bør også bidrage til 

at opfylde medlemsstaternes forpligtelser i henhold til konventionen om beskyttelse af Sor-

tehavet mod forurening, i henhold til hvilken de har afgivet vigtige tilsagn om beskyttelse 

af havmiljøet mod forurening; Fællesskabet er endnu ikke part i denne konvention, men 

har observatørstatus.

(18) Tredjelande med fælles havområder i den samme havregion eller subregion som en med-

lemsstat, bør opfordres til at deltage i den proces, som er fastlagt i dette direktiv, og derved 

gøre det lettere at opnå god en miljøtilstand i den pågældende havregion eller subregion.

  

1 EFT L 73 af 16.3.1994, s. 19.
2 EFT L 104 af 3.4.1998, s. 1.
3 EFT L 118 af 19.5.2000, s. 44.
4 EFT L 240 af 19.9.1977, s. 1.
5 EFT L 322 af 14.12.1999, s. 32.
6 EFT L 67 af 12.3.1983, s. 1.
7 EFT L 322 af 14.12.1999, s. 18.
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(19) Det er af afgørende betydning for opfyldelsen af dette direktivs målsætninger at sikre inte-

greringen af bevarelsesmål, forvaltningsforanstaltninger og overvågnings- og evaluerings-

aktiviteter for beskyttede havområder, som medlemsstaterne måtte ønske at udpege som 

led i indsatsprogrammer.

(20) Eftersom de indsatsprogrammer, der gennemføres i henhold til havstrategierne, kun vil væ-

re effektive, hvis de udformes på grundlag af et godt kendskab til havmiljøets tilstand i et 

givet område, og hvis de for hver medlemsstats vedkommende tilpasses det pågældende 

havområdes behov så godt som muligt under hensyn til den pågældende havregions eller 

subregions overordnede perspektiv, er det nødvendigt, at der på nationalt niveau skabes en 

egnet ramme for vedtagelse af politiske beslutninger på et velinformeret grundlag, som og-

så omfatter havforsknings- og overvågningsaktiviteter. På fællesskabsplan bør der til sta-

dighed sikres støtte til tilhørende forskning i forsknings- og udviklingspolitikkerne. Aner-

kendelsen af havspørgsmål i syvende rammeprogram for forskning og udvikling er et vig-

tigt skridt i denne retning.

(21) Som et første skridt i forberedelsen af indsatsprogrammer bør medlemsstater inden for en 

havregion eller subregion foretage en analyse af deres havområders karakteristika og af de 

belastninger og påvirkninger, de udsættes for, identificere de fremherskende belastninger 

og påvirkninger af disse vandområder og foretage en økonomisk og social analyse af deres 

udnyttelse samt af omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet. De kan anvende vur-

deringer, der allerede er foretaget i forbindelse med regionale havkonventioner, som 

grundlag for deres analyser.
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(22) På grundlag af sådanne analyser bør medlemsstaterne dernæst fastlægge, hvad der kende-

tegner en god miljøtilstand i deres havområder. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte 

bestemmelser om udvikling af kriterier og metodiske standarder for at sikre overensstem-

melse og gøre det muligt at foretage sammenligninger mellem havregioner eller subregio-

ner med det formål at fastslå, i hvilket omfang der opnås en god miljøtilstand.

(23) Det næste skridt i bestræbelserne på at opnå en god miljøtilstand bør være at fastlægge mil-

jømål og overvågningsprogrammer, der skal vurderes løbende, så havområdernes tilstand 

kan evalueres regelmæssigt.

(24) Medlemsstaterne bør herefter fastlægge og gennemføre indsatsprogrammer, der er udfor-

met med henblik på at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i de pågældende havom-

råder under hensyn til gældende fællesskabskrav og internationale krav samt den pågæl-

dende havregions eller subregions behov.

(25) Af hensyn til den nødvendige målretning er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne tager 

ovennævnte skridt. For at sikre, at indsatsen bliver sammenhængende i Fællesskabet som 

helhed og i relation til forpligtelserne på internationalt niveau er det afgørende, at med-

lemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de skridt, de tager, så den kan vurdere 

sammenhængen i indsatsen i den pågældende havregion eller subregion og eventuelt råd-

give medlemsstaterne.

(26) Ud fra et retfærdigheds- og gennemførlighedssynspunkt bør der tages højde for tilfælde, 

hvor det vil være umuligt for en medlemsstat at opfylde det ambitionsniveau, som følger af 

de fastsatte miljømål.
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(27) Der bør i den forbindelse tages højde for to særtilfælde. Det første særtilfælde omhandler 

den situation, at det er umuligt for medlemsstaten at opfylde sine miljømål på grund af 

handlinger eller undladelser, som den pågældende medlemsstat ikke er ansvarlig for, på 

grund af naturlige årsager eller force majeure, eller på grund af handlinger foretaget af 

medlemsstaten af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, hvis disse tillægges større vægt 

end de negative miljøpåvirkninger, eller fordi de naturlige forhold umuliggør en rettidig 

forbedring af de pågældende havområders tilstand. Den pågældende medlemsstat bør un-

derbygge, hvorfor den mener, at dette særtilfælde er opstået, og identificere det pågælden-

de område, og den bør træffe passende ad hoc-foranstaltninger med henblik på fortsat at 

forfølge miljømålene, forebygge yderligere forringelser i de berørte havområders tilstand 

og afbøde de skadelige påvirkninger inden for den pågældende havregion eller subregion.

(28) Det andet tilfælde omhandler den situation, at en medlemsstat konstaterer et problem, som 

påvirker dens havområders miljøtilstand og måske endog den samlede berørte havregion 

eller subregion, men som ikke kan afhjælpes med foranstaltninger truffet på nationalt ni-

veau, eller som hænger sammen med en anden fællesskabspolitik eller en international af-

tale. I disse tilfælde bør det være muligt at underrette Kommissionen herom i forbindelse 

med meddelelsen om indsatsprogrammerne og, hvis der er behov for en fællesskabsindsats, 

at forelægge Kommissionen og Rådet passende anbefalinger.
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(29) Den fleksibilitet, der er indført i forbindelse med særtilfælde, bør dog underkastes kontrol 

på fællesskabsniveau. Hvad angår det første særtilfælde bør der derfor ved vurderingen ta-

ges behørigt hensyn til eventuelle ad hoc-foranstaltningers effektivitet. I de tilfælde, hvor 

medlemsstaten begrunder sine handlinger med hensynet til væsentlige samfundsinteresser, 

bør det sikres, at eventuelle deraf følgende ændringer i havmiljøet ikke vedvarende ude-

lukker eller hindrer, at der opnås en god miljøtilstand i den pågældende havregion eller 

subregion eller i andre medlemsstaters havområder. Kommissionen bør rådgive medlems-

staterne, hvis den mener, at de planlagte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige eller egnede 

til at sikre sammenhæng i indsatsen i den pågældende havregion eller subregion som hel-

hed.

(30) Hvad angår det andet særtilfælde, bør Kommissionen undersøge sagen og svare inden for 

en frist på seks måneder. Kommissionen bør om nødvendigt indarbejde den pågældende 

medlemsstats anbefalinger i de forslag, den forelægger Europa-Parlamentet og Rådet.

(31) På grund af de marine økosystemers dynamiske natur og naturlige variabilitet og på grund 

af, at belastninger og påvirkninger af økosystemerne kan variere afhængigt af udviklingen i 

de menneskelige aktivitetsmønstre og påvirkningerne fra klimaændringer, er det vigtigt at 

erkende, at det kan blive nødvendigt at tilpasse beskrivelsen af god miljøtilstand med tiden. 

I overensstemmelse hermed bør indsatsprogrammerne for beskyttelsen og forvaltningen af 

havmiljøet være fleksible og justerbare og tage hensyn til den videnskabelige og teknologi-

ske udvikling. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om en regelmæssig ajourføring af 

havstrategierne.
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(32) Der bør også fastsættes bestemmelser om offentliggørelse af indsatsprogrammer og ajour-

føringer heraf og om forelæggelse af interimsrapporter for Kommissionen med beskrivelse 

af fremskridtene i gennemførelsen af programmerne.

(33) For aktivt at inddrage offentligheden i udformningen, gennemførelsen og ajourføringen af 

havstrategierne bør der fastsættes bestemmelser om behørig oplysning om de forskellige 

elementer i havstrategierne og ajourføringerne heraf og på opfordring give relevante op-

lysninger om, hvilket materiale der er anvendt til udarbejdelsen af havstrategierne, i over-

ensstemmelse med fællesskabslovgivningen om offentlig adgang til miljøoplysninger.

(34) Kommissionen bør fremlægge en første evalueringsrapport om gennemførelsen af dette 

direktiv senest to år efter at have modtaget alle indsatsprogrammer, dog senest i 2021. 

Kommissionen bør herefter offentliggøre rapporter hvert sjette år.

(35) Der bør i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 

14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæi-

ske Fællesskab (Inspire)1 15 fastsættes bestemmelser for vedtagelse af metodiske standar-

der for vurdering af havmiljøets tilstand, overvågning, miljømål og tekniske formater med 

henblik på indsendelse og behandling af data.

  

1 EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.
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(36) Foranstaltninger til regulering af fiskeriforvaltningen bør kun træffes inden for den fælles 

fiskeripolitik, jf. Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse 

og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik1, på 

grundlag af videnskabelig rådgivning, og disse foranstaltninger er derfor ikke omfattet af 

dette direktiv. Euratom-traktatens artikel 30 og 31 regulerer udledninger og emissioner 

som følge af anvendelsen af radioaktive materialer, og de bør derfor ikke omfattes af dette 

direktiv.

(37) Den fælles fiskeripolitik bør tage hensyn til fiskeriets miljøpåvirkninger og dette direktivs 

målsætninger.

(38) Hvis medlemsstaterne mener, at det er ønskeligt med en indsats på ovennævnte områder 

eller andre områder, der hænger sammen med en anden fællesskabspolitik eller en interna-

tional aftale, bør de forelægge relevante anbefalinger med henblik på en fællesskabsind-

sats.

(39) Målene for dette direktiv, nemlig beskyttelse og bevaring af havmiljøet og forebyggelse af 

forringelser heraf og, hvor det er praktisk muligt, for genopretning af dette miljø i områder, 

hvor det er blevet negativt påvirket, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemssta-

terne og kan derfor på grund af direktivets omfang eller virkninger bedre nås på fælles-

skabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsi-

diaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprin-

cippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål.

  

1 EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
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(40) Medlemsstaternes indsatsprogrammer og efterfølgende tiltag bør tage udgangspunkt i en 

økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter og i principperne i 

traktatens artikel 174, især forsigtighedsprincippet.

(41) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som 

anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1, navnlig arti-

kel 37 heri, som sigter mod at fremme integreringen af et højt miljøbeskyttelsesniveau og 

bedre miljøkvalitet i Fællesskabets politikker i overensstemmelse med princippet om bæ-

redygtig udvikling.

(42) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nær-

mere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2.

(43) Kommissionen bør især have beføjelse til at tilpasse direktivets bilag III, IV og V til den 

videnskabelige og tekniske udvikling. Da disse foranstaltninger er af generel art og har til 

formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, bør de vedtages efter for-

skriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

  

1 EUT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 

22.7.2006, s. 11).
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(44) Kommissionen bør især have beføjelse til at fastlægge kriterier og metodiske standarder 

for, hvad der kendetegner en god miljøtilstand, og til at vedtage specifikationer og stan-

dardmetoder for overvågning og vurdering. Da disse foranstaltninger er af generel art og 

har til formål at supplere dette direktiv med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de ved-

tages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

1. Ved dette direktiv skabes en ramme for beskyttelse og bevaring af havmiljøet, for forebyg-

gelse af forringelser og, hvor det er praktisk muligt, for genopretning af dette miljø i områ-

der, hvor det er blevet negativt påvirket.

Med henblik herpå skal der udarbejdes og gennemføres havstrategier med det formål at 

opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet senest i år 2021.

2. Havstrategierne skal anvende en økosystembaseret tilgang til forvaltning af de menneske-

lige aktiviteter og samtidig muliggøre bæredygtig udnyttelse af havets goder og service-

ydelser.

3. Dette direktiv skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem de forskellige politikker, afta-

ler og lovgivningsmæssige foranstaltninger, der har indvirkning på havmiljøet, og sigte på 

at opnå en integration af miljøhensyn heri.
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Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle havområder som defineret i artikel 3, stk. 1.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål eller 

den nationale sikkerhed. Medlemsstaterne skal dog bestræbe sig på at sikre, at disse aktivi-

teter gennemføres på en måde, der, så vidt det er rimeligt og praktisk muligt, er forenelig 

med målene i dette direktiv.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) "Havområder": vandområder, havbund og undergrund på havsiden af den basislinje, hvor-

fra bredden af de territoriale farvande måles, til den yderste grænse af det område, hvor en 

medlemsstat har og/eller udøver jurisdiktion i overensstemmelse med UNCLOS, med und-

tagelse af vandområderne omkring de lande og territorier, der er nævnt i traktatens bilag II, 

og de franske oversøiske departementer og administrative enheder. Havområder på havsi-

den af den basislinje, som direktiv 2000/60/EF gælder for, er kun omfattet, i det omfang 

det drejer sig om elementer af betydning for beskyttelsen af havmiljøet, der ligger uden for 

anvendelsesområdet for direktiv 2000/60/EF
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2) "havregion": en marin region, der er identificeret i artikel 4. Havregioner og deres subre-

gioner udpeges med henblik på at lette gennemførelsen af dette direktiv og bestemmes un-

der hensyn til hydrologiske, oceanografiske og biogeografiske forhold

3) "havstrategi": den strategi, der skal udarbejdes og gennemføres for hver berørt havregion 

eller subregion som fastsat i artikel 5

4) "miljøtilstand": miljøets overordnede tilstand i havområderne under hensyn til de enkelte 

marine økosystemers struktur, funktion og processer samt de naturlige fysiografiske, geo-

grafiske og klimatiske faktorer tillige med de fysiske og kemiske forhold, herunder dem, 

der skyldes menneskelige aktiviteter i det pågældende område

5) "god miljøtilstand": havområdernes miljøtilstand, når de giver økologisk mangfoldige og 

dynamiske oceaner og have, der er rene, sunde og produktive inden for rammerne af deres 

naturlige vilkår, og havmiljøet udnyttes på et bæredygtigt niveau, så nuværende og fremti-

dige generationers muligheder for anvendelse og aktiviteter sikres, dvs.:

a) at de marine økosystemers struktur, funktion og processer samt de dermed forbundne 

fysiografiske, geografiske og klimatiske faktorer tillader disse økosystemer at funge-

re i fuldt omfang og bevare deres modstandsdygtighed. Marine arter og habitater be-

skyttes, at menneskeskabt nedgang i biodiversiteten forebygges, og at de forskellige 

biologiske komponenter fungerer i indbyrdes balance 
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b) at økosystemernes hydromorfologiske, fysiske og kemiske egenskaber, herunder 

dem, der skyldes menneskelige aktiviteter i det pågældende område, understøtter 

ovennævnte økosystemer, og at menneskeskabte tilførsler af stoffer og energi i hav-

miljøet ikke skaber forureningsvirkninger.

En god miljøtilstand beskrives for havregionen eller subregionen, som omhandlet i arti-

kel 4, på grundlag af de generiske kvalitative deskriptorer i bilag I. Der bør anvendes en 

tilpasningsegnet forvaltning på grundlag af økosystembaseret tilgang for at gøre fremskridt 

hen imod en god miljøtilstand

6) "kriterier": distinktive tekniske træk, der er nært forbundet med generiske kvalitative 

deskriptorer

7) "miljømål": en kvalitativ eller kvantitativ beskrivelse af den ønskede tilstand for de for-

skellige komponenter af havområderne for så vidt angår hver havregion eller subregion. 

Miljømål fastsættes i overensstemmelse med artikel 10

8) "forurening": direkte eller indirekte udledning i havmiljøet af stoffer eller energi som følge 

af menneskelig aktivitet, herunder menneskeskabt undervandsstøj, der forårsager eller må 

forventes at forårsage skadevirkninger på de levende ressourcer og marine økosystemer, 

farer for menneskers sundhed, hindringer for marine aktiviteter, herunder fiskeri, turisme, 

fritidsaktiviteter og anden legitim anvendelse af havet, forringelse af havvandets brugs-

værdi og ødelæggelse af herlighedsværdier eller generelt forringelse af den bæredygtige 

udnyttelse af havets goder og serviceydelser
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9) "specifikt område": en medlemsstats havområder, hvor miljømålene ikke kan nås ved for-

anstaltninger truffet af medlemsstaten af de grunde, der er omhandlet i artikel 14

10) "regionalt samarbejde": samarbejde og koordinering af aktiviteter mellem medlemsstaterne 

og, hvor det er muligt, tredjelande, der deler den samme havregion eller subregion, med 

henblik på at udarbejde og gennemføre havstrategier

11) "regional havkonvention": de internationale konventioner eller internationale aftaler tillige 

med deres styrende organer, der er oprettet med henblik på beskyttelse af havmiljøet i de i 

artikel 4 omhandlede havregioner såsom konventionen om beskyttelse af havmiljøet i 

Østersøområdet, konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav 

og konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder.

Artikel 4

Havregioner og subregioner

1. Medlemsstaterne tager under opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold dette direktiv be-

hørigt hensyn til, at havområder henhørende under deres overhøjhed eller jurisdiktion ud-

gør en uadskillelig del af følgende havregioner:

a) Østersøen

b) det nordøstlige Atlanterhav
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c) Middelhavet.

d) Sortehavet

2. For at tage hensyn til særlige forhold i et givet område kan medlemsstaterne gennemføre 

dette direktiv under henvisning til underopdelinger på passende niveau af de i stk. 1 nævn-

te havområder, under forudsætning af at disse underopdelinger er forenelige med følgende 

havsubregioner:

a) i det nordøstlige Atlanterhav:

i) Nordsøen, herunder Kattegat og Den Engelske Kanal

ii) Det Keltiske Hav

iii) Biscayabugten og den iberiske kyst

iv) i Atlanterhavet, den makaronesiske biogeografiske region, som er havområder-

ne omkring Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer

b) i Middelhavet:

i) det vestlige Middelhav

ii) Adriaterhavet
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iii) Det Ioniske Hav og det centrale Middelhavsområde

iv) Det Ægæisk-Levantinske Hav.

Medlemsstaterne informerer Kommissionen om eventuelle underopdelinger inden den da-

to, der er anført i artikel 24, stk. 1, første afsnit, men kan revidere dem efter gennemførel-

sen af den indledende vurdering, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, litra a), nr. i).

Artikel 5

Havstrategier

1. Hver medlemsstat udarbejder for hver af de berørte havregioner eller subregioner en 

havstrategi for sine havområder i overensstemmelse med handlingsplanen i stk. 2, litra a) 

og b).

2. Medlemsstaterne samarbejder for at sikre, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at 

nå dette direktivs mål, herunder navnlig de forskellige dele af havstrategierne i litra a) og 

b), koordineres inden for hver havregion eller subregion, som følger:.

a) forberedelse:

i) en indledende vurdering af den nuværende miljøtilstand i de pågældende vand-

områder og de menneskelige aktiviteters miljøpåvirkning af disse, jf. artikel 8, 

der skal foreligge senest den. …∗

  

∗ EUT: Fire år efter dette direktivs ikrafttræden.
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ii) en beskrivelse af god miljøtilstand for de pågældende vandområder, jf. arti-

kel 9, stk. 1, der skal foreligge senest den …*

iii) opstilling af en række miljømål og dertil knyttede indikatorer, jf. artikel 10, 

stk. 1, senest den …**

iv) opstilling og gennemførelse senest den …***, medmindre andet gælder ifølge 

den relevante fællesskabslovgivning, af et overvågningsprogram med henblik 

på løbende vurdering og regelmæssig ajourføring af målene, jf. artikel 11, 

stk. 1.

b) Indsatsprogrammer:

i) udarbejdelse senest i 2016 af et indsatsprogram med henblik på at opnå eller

opretholde en god miljøtilstand, jf. artikel 13, stk. 1, 2 og 3

ii) iværksættelse senest i 2018 af det i punkt i) nævnte program, jf. artikel 13, 

stk. 7.

3. Medlemsstater, der grænser op til den samme havregion eller subregion, der er omfattet af 

dette direktiv, og hvor havets tilstand er så kritisk, at der er behov for øjeblikkelig hand-

ling, bør bestræbe sig på at blive enige om en fælles handlingsplan i henhold til stk. 1, der 

indebærer en tidligere iværksættelse af indsatsprogrammerne. I så fald skal:

a) de berørte medlemsstater underrette Kommissionen om deres reviderede tidsplan og 

fortsætte i overensstemmelse med denne

  

* EUT: Fire år efter dette direktivs ikrafttræden.
** EUT: Fem år efter dette direktivs ikrafttræden.
*** EUT: Seks år efter dette direktivs ikrafttræden.
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b) Kommissionen opfordres til at overveje at bistå medlemsstaterne med tiltag, der un-

derstøtter deres forstærkede indsats for at forbedre havmiljøet ved at gøre den pågæl-

dende region til et pilotprojekt.

4. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører alle de elementer af havstrategierne, der er 

nævnt i stk. 2, litra a) og b), idet de dog ikke er forpligtet til at træffe specifikke foranstalt-

ninger, hvis der ikke er nogen væsentlig risiko for havmiljøet, eller hvis omkostningerne 

ikke ville stå i et rimeligt forhold til risikoen for havmiljøet.

Hvis en medlemsstat af en af disse to grunde undlader at træffe foranstaltninger, forelæg-

ger den Kommissionen den nødvendige begrundelse til underbygning af sin beslutning.

Artikel 6

Regionalt samarbejde

1. Hvor det er praktisk og hensigtsmæssigt, anvender medlemsstaterne med henblik på den i 

artikel 5, stk. 2, omhandlede koordinering de eksisterende regionale institutionelle samar-

bejdsstrukturer, herunder strukturerne i de regionale havkonventioner, der omfatter den på-

gældende havregion eller subregion.

2. Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv bestræber medlemsstaterne sig mest mu-

ligt på inden for hver havregion eller subregion ved hjælp af de relevante internationale fo-

ra, herunder de regionale havkonventioners mekanismer og strukturer, at koordinere deres 

indsats med tredjelande, der har overhøjhed eller jurisdiktion over vandområder i samme 

havregion eller subregion.
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I den forbindelse støtter medlemsstaterne sig så vidt muligt til relevante eksisterende pro-

grammer og aktiviteter, der er udviklet inden for strukturer under internationale aftaler så-

som de regionale havkonventioner.

Hvis det er hensigtsmæssigt, udvides koordineringen og samarbejdet til alle medlemsstater 

i havregionens eller subregionens afvandingsområde, herunder indlandsstater, således at 

medlemsstaterne i den pågældende havregion eller subregion kan opfylde deres forpligtel-

ser i henhold til dette direktiv under anvendelse af de etablerede samarbejdsstrukturer, der 

er foreskrevet i dette direktiv eller i direktiv 2000/60/EF.

Artikel 7

Ansvarlige myndigheder

1. For hver havregion eller subregion udpeger medlemsstaterne senest den ...* den eller de 

myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af dette direktiv for deres havområder.

Senest den ...** forelægger medlemsstaterne Kommissionen en liste over de udpegede an-

svarlige myndigheder sammen med de oplysninger, der er anført i bilag II.

Samtidig sender medlemsstaterne Kommissionen en liste over deres ansvarlige myndighe-

der i de internationale organer, som de deltager i, og som er relevante for gennemførelsen 

af dette direktiv.

  

* EUT: Indsæt venligst den dato, der er anført i artikel 24, stk. 1, første afsnit.
** EUT: Indsæt venligst den dato, der er anført i artikel 24, stk. 1, første afsnit + seks måneder.



9388/2/07 REV 2 ACA/mm 26
DG I DA

Medlemsstaterne i hver havregions eller subregions afvandingsområde udpeger desuden en 

eller flere ansvarlige myndigheder med henblik på det samarbejde og den koordinering, der 

er nævnt i artikel 6.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ændring i de oplysninger, der er 

meddelt i henhold til stk. 1, senest seks måneder efter at en sådan ændring er trådt i kraft.

Kapitel II

Havstrategier: Forberedelse

Artikel 8

Vurdering

1. Medlemsstaterne foretager under hensyn til eventuelle eksisterende data en indledende 

vurdering af deres havområder, der omfatter følgende:

a) en analyse af vandområdernes væsentlige karakteristika og nuværende miljøtilstand 

baseret på de vejledende lister i tabel 1 i bilag III og omfattende de fysisk-kemiske 

egenskaber, habitattyper, biologiske egenskaber og hydromorfologi

b) en analyse af de væsentlige belastninger og påvirkninger, herunder fra menneskelige 

aktiviteter, af disse vandområders karakteristika og miljøtilstand baseret på de vejle-

dende lister i tabel 2 i bilag III og omfattende de forskellige belastningers kvalitative 

og kvantitative sammensætning samt mærkbare tendenser
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c) en økonomisk og social analyse af vandområdernes udnyttelse samt af omkostnin-

gerne ved en forringelse af havmiljøet.

2. De i stk. 1 nævnte analyser skal inddrage aspekter vedrørende kystvande, overgangsvande 

og territorialfarvande, der er omfattet af de relevante bestemmelser i direktiv 2000/60/EF. 

De skal også inddrage eller tage udgangspunkt i andre relevante vurderinger såsom vurde-

ringer, der er gennemført i fællesskab inden for rammerne af regionale havkonventioner 

med henblik på en samlet vurdering af havmiljøets tilstand.

Artikel 9

Beskrivelse af en god miljøtilstand

1. Under henvisning til den indledende vurdering, jf. artikel 8, stk. 1, skal medlemsstaterne 

for hver af de berørte havregioner eller subregioner beskrive en række fælles karakteristika 

for en god miljøtilstand for havområderne på grundlag af de generiske kvalitative deskrip-

torer i bilag I, samt de kriterier og metodiske standarder, der er omhandlet i denne artikels 

stk. 3.

De inddrager de elementer, der er anført i den vejledende liste i tabel 1 i bilag III og omfat-

tende de fysisk-kemiske egenskaber, habitattyper, biologiske egenskaber og hydromorfo-

logi.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om vurderingen i henhold til artikel 8, stk. 1, 

og om beskrivelsen som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, senest tre måneder efter 

færdiggørelsen af sidstnævnte.
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3. Der fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol, som omhandlet i artikel 23, stk. 3, 

og på grundlag af bilag I og III, senest den …∗ kriterier og metodiske standarder til fast-

læggelse af god miljøtilstand, der udformes med henblik på ændring af ikke-væsentlige 

elementer i dette direktiv ved at supplere det, for at sikre konsistens og gøre det muligt at 

foretage en sammenligning mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket 

omfang der er opnået en god miljøtilstand. Kommissionen hører alle berørte parter, inden 

den fremlægger forslag om sådanne kriterier og standarder, herunder regionale havkonven-

tioner.

Artikel 10

Fastsættelse af miljømål

1. På grundlag af den indledende vurdering, jf. artikel 8, stk. 1, fastsætter medlemsstaterne for 

hver havregion eller subregion en bred række af miljømål og dertil knyttede indikatorer for 

deres havområder med henblik på at sigte imod opnåelsen af en god miljøtilstand i deres 

havmiljø under hensyn til den vejledende liste over karakteristika i bilag IV.

Ved fastsættelsen af disse mål og indikatorer tager medlemsstaterne hensyn til, at de rele-

vante eksisterende miljømål, der er fastsat for samme vandområder på nationalt niveau, 

fællesskabsniveau eller internationalt niveau, stadig finder anvendelse, og sikrer, at disse 

mål er indbyrdes forenelige.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om miljømålene senest tre måneder efter fast-

sættelsen.

  

∗ EUT: To år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 11

Overvågningsprogrammer

1. På grundlag af den indledende vurdering, jf. artikel 8, stk. 1, udarbejder og gennemfører 

medlemsstaterne samordnede overvågningsprogrammer for den løbende vurdering af mil-

jøtilstanden i deres havområder på grundlag af de vejledende lister over elementer i bi-

lag III og V samt under henvisning til miljømålene, jf. artikel 10.

Overvågningsprogrammerne skal bygge på og være forenelige med de relevante vurde-

rings- og overvågningsbestemmelser, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen eller i hen-

hold til internationale aftaler.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om overvågningsprogrammerne, senest tre 

måneder efter at de er udarbejdet.

3. Der vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, som omhandlet i artikel 23, stk. 3, 

specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksi-

sterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsre-

sultater, og som udformes med henblik på ændring af ikke-væsentlige elementer i dette di-

rektiv ved at supplere det.
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Artikel 12

Underretninger og Kommissionens rådgivning

På grundlag af underretningerne om hver havregion eller subregion i henhold til artikel 9, stk. 2, 

artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, rådgiver Kommissionen hver medlemsstat om, hvorvidt de 

meddelte elementer udgør en hensigtsmæssig ramme med henblik på at opfylde kravene i dette di-

rektiv.

I forbindelse med rådgivningen verificerer Kommissionen, om der er sammenhæng mellem ram-

merne inden for de forskellige havregioner eller subregioner og i Fællesskabet som helhed og kan 

anmode den pågældende medlemsstat om yderligere oplysninger, der er tilgængelige og nødvendi-

ge..

Kapitel III

Havstrategier: indsatsprogrammer

Artikel 13

Indsatsprogrammer

1. Medlemsstaterne fastlægger for hver berørt havregion eller subregion de foranstaltninger, 

der skal træffes for at opnå eller opretholde en god miljøtilstand, jf. artikel 9, stk. 1, i deres 

havområder.

Disse foranstaltninger udformes på grundlag af den indledende vurdering, jf. artikel 8, 

stk. 1, under henvisning til miljømålene, jf. artikel 10, stk. 1, og under hensyntagen til de 

typer af foranstaltninger, der er opført i bilag VI.
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2. Medlemsstaterne samler de foranstaltninger, der er fastlagt i henhold til stk. 1, i et indsats-

program, under hensyntagen til relevante foranstaltninger, der kræves ifølge fællesskabs-

lovgivningen, særlig direktiv 2000/60/EF, eller internationale aftaler.

3. Ved udarbejdelsen af indsatsprogrammerne, jf. stk. 2, tager medlemsstaterne behørigt hen-

syn til princippet om bæredygtig udvikling og navnlig til de sociale og økonomiske konse-

kvenser af de påtænkte foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltningerne er omkostningseffektive og teknisk gennem-

førlige, og foretager konsekvensanalyser, herunder cost-benefit-analyser, inden nye foran-

staltninger indføres.

4. Indsatsprogrammerne i medfør af nærværende artikel bør omfatte foranstaltninger såsom 

anvendelse af særlige bevaringsområder i henhold til direktiv 92/43/EØF og anvendelse af 

særligt beskyttede områder i henhold til direktiv 79/409/EØF samt beskyttede havområder 

som fastlagt af Fællesskabet eller de berørte medlemsstater inden for rammerne af interna-

tionale eller regionale aftaler, som de er part i.

Medlemsstaterne bør i den forbindelse sikre, at disse områder bidrager til et sammenhæn-

gende og repræsentativt net af beskyttede havområder.

5. Medlemsstaterne angiver i indsatsprogrammerne, hvordan foranstaltningerne skal gennem-

føres, og hvordan de vil bidrage til at opfylde miljømålene, jf. artikel 10, stk. 1.
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6. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og andre berørte medlemsstater om deres ind-

satsprogrammer, senest tre måneder efter at de er opstillet.

7. Medmindre andet gælder ifølge artikel 16, sikrer medlemsstaterne, at programmerne kan 

iværksættes, senest to år efter at de er opstillet.

Artikel 14

Undtagelser

1. En medlemsstat kan udpege et særligt område inden for sine havområder, hvor miljømåle-

ne er en af grundene under litra a)-d) ikke kan opfyldes ved foranstaltninger truffet af den-

ne medlemsstat eller af grunde, der er nævnt i litra e) ikke kan opfyldes inden for den fast-

satte tidsfrist:

a) handlinger eller undladelser, som den pågældende medlemsstat ikke er ansvarlig for

b) naturlige årsager

c) force majeure

d) ændringer i havområdets karakteristika på grund af foranstaltninger truffet af hensyn 

til overordnede samfundsinteresser, der tillægges større vægt end de negative miljø-

påvirkninger, herunder eventuelle grænseoverskridende påvirkninger

e) naturlige forhold, som umuliggør en forbedring af de pågældende havområders til-

stand inden for tidsfristen.
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Den pågældende medlemsstat identificerer tydeligt disse områder i sine indsatsprogrammer 

og forelægger Kommissionen en begrundelse til underbygning af sit synspunkt. I den for-

bindelse skal medlemsstaterne se på følgerne for medlemsstaterne i den pågældende hav-

region eller subregion.

Den pågældende medlemsstat skal dog træffe passende ad hoc-foranstaltninger med hen-

blik på fortsat at stile imod miljømålene, forebygge yderligere forringelser i de berørte 

havområders tilstand som følge af de i litra b), c) eller d) omhandlede forhold og begrænse 

de skadelige påvirkninger inden for hele den pågældende havregion eller subregion eller i 

andre medlemsstaters havområder.

2. I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra d), sikrer medlemsstaterne, at ændringerne 

ikke vedvarende udelukker eller hindrer, at der opnås en god miljøtilstand i hele den på-

gældende havregion eller subregion eller i andre medlemsstaters havområder.

3. De i stk. 1, tredje afsnit, nævnte ad hoc-foranstaltninger integreres i det omfang, det er 

praktisk muligt, i indsatsprogrammet.
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Artikel 15

Anbefalinger for fællesskabsindsats

1. Hvis en medlemsstat støder på et problem, der påvirker dens havområders miljøtilstand, og 

som ikke kan løses ved nationale foranstaltninger, eller som er knyttet til en anden fælles-

skabspolitik eller en international aftale, underretter den Kommissionen herom og forelæg-

ger dokumentation til underbygning af sit synspunkt.

Kommissionen reagerer inden for en frist på seks måneder.

2. Hvis der er behov for en indsats fra fællesskabsinstitutionernes side, forelægger medlems-

staterne Kommissionen og Rådet passende anbefalinger med henblik på foranstaltninger i 

relation til de i stk. 1 nævnte problemer. Medmindre andet er fastsat i den relevante fælles-

skabslovgivning, reagerer Kommissionen på sådanne anbefalinger inden for en frist på 

seks måneder, og den lader om nødvendigt anbefalingerne afspejle i de forslag, den fore-

lægger Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 16

Underretninger og Kommissionens rådgivning

På grundlag af underretningerne om indsatsprogrammerne, jf. artikel 13, stk. 6, rådgiver Kommissi-

onen hver medlemsstat om, hvorvidt programmerne udgør en hensigtsmæssig ramme med henblik 

på at opnå en god miljøtilstand, jf. artikel 9, stk. 1.
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I forbindelse med rådgivningen vurderer Kommissionen, om der er sammenhæng mellem indsats-

programmerne i Fællesskabet som helhed og kan anmode den pågældende medlemsstat om at fore-

lægge yderligere oplysninger, der er tilgængelige og nødvendige.

Kapitel IV

Ajourføring, rapporter og information til offentligheden

Artikel 17

Ajourføring

1. Medlemsstaterne sikrer, at havstrategierne for hver berørt havregion eller subregion ajour-

føres.

2. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 gennemgår medlemsstaterne på en koordineret 

måde som omhandlet i artikel 5, følgende aspekter af deres havstrategier hvert sjette år ef-

ter udarbejdelsen:

a) den indledende vurdering og beskrivelsen af en god miljøtilstand, jf. henholdsvis ar-

tikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1

b) miljømålene, jf. artikel 10, stk. 1

c) overvågningsprogrammerne, jf. artikel 11, stk. 1

d) indsatsprogrammerne, jf. artikel 13, stk. 2.



9388/2/07 REV 2 ACA/mm 36
DG I DA

3. Nærmere oplysninger om eventuelle ajourføringer efter den gennemgang, der er omhandlet 

i stk. 2, forelægges Kommissionen, de regionale havkonventioner og de berørte medlems-

stater senest tre måneder efter offentliggørelsen som omhandlet i artikel 19, stk. 2.

4. Artikel 12 og 16 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 18

Interimsrapporter

Medlemsstaterne forelægger inden tre år efter offentliggørelsen af hvert indsatsprogram eller hver 

ajourføring heraf, jf. artikel 19, stk. 2, Kommissionen en kort interimsrapport med en beskrivelse af 

fremskridtene i gennemførelsen af programmet.

Artikel 19

Offentlig høring og information

1. I overensstemmelse med den relevante eksisterende fællesskabslovgivning sikrer med-

lemsstaterne, at alle berørte parter hurtigt får reelle muligheder for at deltage i gennemfø-

relsen af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne offentliggør sammenfatninger af nedennævnte elementer i deres havstra-

tegier eller ajourføringer heraf og gør det muligt for offentligheden at fremsætte bemærk-

ninger hertil, som følger:

a) den indledende vurdering og beskrivelsen af en god miljøtilstand, jf. henholdsvis ar-

tikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1
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b) miljømålene, jf. artikel 10, stk. 1

c) overvågningsprogrammerne, jf. artikel 11, stk. 1

d) indsatsprogrammerne, jf. artikel 13, stk. 2.

3. For så vidt angår adgang til miljøoplysninger finder Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger1 anvendelse.

For at Kommissionen kan løse sine opgaver i forbindelse med dette direktiv, giver med-

lemsstaterne den adgangs- og brugsret til disse data og oplysninger i overensstemmelse 

med direktiv 2007/2/EF.

Artikel 20

Rapporter fra Kommissionen

1. Kommissionen offentliggør sin første evalueringsrapport om gennemførelsen af dette di-

rektiv senest to år efter at have modtaget alle indsatsprogrammer, dog senest i 2021.

Kommissionen offentliggør yderligere rapporter hvert sjette år derefter. Rapporterne fore-

lægges Europa-Parlamentet og Rådet.

  

1 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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2. De i stk. 1 omhandlede rapporter skal indeholde følgende:

a) en redegørelse for fremskridtene i gennemførelsen af direktivet

b) en gennemgang af havmiljøets tilstand i Fællesskabet foretaget i samråd med Det Eu-

ropæiske Miljøagentur og de relevante regionale søfarts- og fiskeriorganisationer og 

-konventioner

c) en analyse af havstrategierne sammen med forslag til, hvordan disse kan forbedres

d) en sammenfatning af de oplysninger, der er modtaget fra medlemsstaterne, jf. arti-

kel 12 og 16, og af Kommissionens vurderinger, jf. artikel 16, i relation til de oplys-

ninger, der er modtaget fra medlemsstaterne, jf. artikel 15

e) en sammenfatning af reaktionerne på hver af de rapporter til Kommissionen, der er 

udarbejdet af medlemsstaterne i henhold til artikel 18

f) en sammenfatning af svarene på bemærkninger fra Europa-Parlamentet og Rådet til 

tidligere havstrategier

g) en sammenfatning af bidraget fra andre relevante fællesskabspolitikker til opfyldelse 

af dette direktivs målsætninger.

Artikel 21

Revision af direktivet

Kommissionen tager dette direktiv op til revision senest den …∗ og foreslår om nødvendigt ændrin-

ger hertil.

  

∗ EUT: 15 år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Kapitel V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 22

Tekniske tilpasninger

1. Bilag III, IV og V kan ændres i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling efter for-

skriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3, under hensyn til fristerne for revision og 

ajourføring af havstrategierne, jf. artikel 17, stk. 2.

2. Der kan efter proceduren i artikel 23, stk. 2 vedtages:

a) metodiske standarder for anvendelsen af bilag I, III, IV og V 

b) tekniske formater til fremsendelse og behandling af data, herunder statistiske og kar-

tografiske data.

Artikel 23

Forskriftsudvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.
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Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 

1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 24

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme dette direktiv senest den …∗. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for 

henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, 

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstater uden havområder sætter kun de retsforskrifter i kraft, der er nødvendige for 

at sikre overholdelsen af kravene i artikel 6 om regionalt samarbejde og artikel 7 om an-

svarlige myndigheder.

Hvis sådanne retsforskrifter allerede er i kraft i den nationale lovgivning, meddeler de på-

gældende medlemsstater Kommissionen teksten til disse retsforskrifter.

  

∗ EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 25

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Ti-
dende.

Artikel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand



9388/2/07 REV 2 ACA/mm 1
BILAG I DG I DA

BILAG I

Generiske kvalitative deskriptorer, 

som der skal tages hensyn til ved beskrivelse

af en god miljøtilstand

(omhandlet i artikel 3, nr. 5), artikel 9, stk. 1 og 3 og artikel 22)

1) Alle elementer i havets fødenet, i den udstrækning de er kendt, er til stede og forekommer 

med normal tæthed og diversitet.

2) Ikke-hjemmehørende arter indført ved menneskelige aktiviteter ligger på niveauer, der ikke 

ændrer økosystemerne i negativ retning.

3) Populationerne af alle fiske- og skaldyrarter, der udnyttes erhvervsmæssigt, ligger inden 

for sikre biologiske grænser.

4) Menneskeskabt eutrofiering er minimeret, navnlig de negative virkninger heraf.

5) Arter og habitater udviser en udbredelse, tæthed og kvalitet, der svarer til de fremhersken-

de fysiografiske, geografiske og klimatiske forhold. Biodiversiteten er opretholdt.

6) Havbundens integritet er på et niveau, så økosystemernes funktioner bevares.

7) Permanent ændring af de hydrografiske egenskaber påvirker ikke de marine økosystemer i 

negativ retning.
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8) Koncentrationer af forurenende stoffer ligger på niveauer, der ikke medfører forurenings-

virkninger.

9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum overstiger ikke de niveauer, der er fastlagt 

i fællesskabslovgivningen eller andre relevante standarder.

10) Egenskaberne ved og mængderne af affald i havet skader ikke havmiljøet.

11) Indførelsen af energi, herunder undervandsstøj, påvirker ikke havmiljøet i negativ retning.

For at beskrive en god miljøtilstand i en havregion eller subregion som omhandlet i artikel 9, stk. 1, 

skal medlemsstaterne tage hensyn til hver af de generiske kvalitative deskriptorer, der er opført på 

listen i dette bilag, med henblik på at identificere de deskriptorer, der skal anvendes til at beskrive 

en god miljøtilstand for den pågældende havregion eller subregion. Hvis en medlemsstat mener, at 

det ikke er hensigtsmæssigt at anvende én eller flere af disse deskriptorer, forelægger den Kommis-

sionen en begrundelse som led i underretningen i medfør af artikel 9, stk. 2.
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BILAG II

Ansvarlige myndigheder

(omhandlet i artikel 7, stk. 1)

1) Den eller de ansvarlige myndigheders navn og adresse – den eller de udpegede ansvarlige 

myndigheders officielle navn og adresse.

2) Den eller de ansvarlige myndigheders juridiske status - en kort beskrivelse af den eller de 

ansvarlige myndigheders juridiske status.

3) Ansvarsområde - en kort beskrivelse af den eller de ansvarlige myndigheders juridiske og 

administrative ansvar og deres rolle i de pågældende havområder.

4) Medlemskab - når den eller de ansvarlige myndigheder fungerer som koordineringsorgan 

for andre ansvarlige myndigheder, kræves der en liste over disse sammen med en sammen-

fatning af de institutionelle forbindelser, der er etableret for at sikre koordineringen.

5) Regional eller subregional koordinering– der kræves en sammenfatning af de mekanismer, 

der er oprettet for at sikre koordineringen mellem de medlemsstater, hvis havområder lig-

ger inden for samme havregion eller subregion.
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BILAG III

Vejledende liste overkarakteristika, miljøbelastninger og påvirkninger

(omhandlet i artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 11, stk. 1 og artikel 22)

Tabel 1 – Karakteristika

Fysiske og kemiske 

forhold

– Topografi og dybdemåling af havbunden

– Temperaturforhold og isdække på års- og årstidsbasis, 

strømhastighed, upwelling, bølgeeksponering, blan-

dingskarakteristika, turbiditet, opholdstid

– Rumlig og tidsmæssig fordeling af salinitet

– Rumlig og tidsmæssig fordeling af næringsstoffer (DIN, 

TN, DIP, TP, TOC) og ilt

– pH- og pCO2-profiler eller tilsvarende anvendt til måling 

af forsuringen af havet

Habitattyper – Fremherskende habitattype(r) i havbund og vandsøjle 

med en beskrivelse af de karakteristiske fysiske og kemi-

ske forhold såsom dybde, vandtemperaturforhold, strøm-

me og andre vandbevægelser, salinitet, havbundens struk-

tur og lagssammensætning
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– Udpegning og kortlægning af særlige habitattyper, navn-

lig typer, der er anerkendt eller udpeget som værende af 

særlig videnskabelig interesse eller af interesse for den 

biologiske mangfoldighed i henhold til fællesskabslov-

givningen (habitat- og fugledirektivet) eller internationale 

konventioner

– Habitater i områder, der er væsentlige på grund af deres 

karakteristika, beliggenhed eller strategiske betydning. 

Dette kan omfatte områder, der er udsat for intense eller 

specifikke miljøbelastninger, eller områder, der bør have 

en specifik beskyttelsesordning.

Biologiske forhold – En beskrivelse af de biologiske samfund, der er knyttet til 

de fremherskende habitater i havbund og vandsøjle. Dette 

omfatter oplysninger om planteplankton- og dyreplank-

tonsamfund, herunder arter samt sæsonbetinget og geo-

grafisk variabilitet

– Oplysninger om dækfrøede planter, makroalger og bun-

dens hvirvelløse fauna, herunder artssammensætning, 

biomasse og variabilitet på års- og årstidsbasis

– Oplysninger om fiskebestandenes struktur, herunder deres 

tæthed, udbredelse og alders/størrelsesfordeling
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– En beskrivelse af populationsdynamikken, det naturlige 

og faktiske udbredelsesområde samt status for marine pat-

tedyrarter og krybdyrarter, der forekommer i havregionen

eller subregionen

– En beskrivelse af populationsdynamikken, naturligt og 

faktisk udbredelsesområde samt status for havfuglearter, 

der forekommer i havregionen eller subregionen

– En beskrivelse af populationsdynamikken, naturligt og 

faktisk udbredelsesmåde samt status for andre arter, der 

forekommer i havregionen eller subregionen og er omfat-

tet af fællesskabslovgivning eller internationale aftaler

– En opgørelse over tidsmæssig forekomst, tæthed og rum-

lig udbredelse af ikke-hjemmehørende, eksotiske arter, el-

ler, hvor det er relevant, genetisk distinkte former af 

hjemmehørende arter, der findes i havregionen eller 

subregionen.

Andre forhold – En beskrivelse af situationen med hensyn til kemikalier, 

herunder kemikalier, der giver anledning til bekymring, 

sedimentkontaminering, hot spots, sundhedsproblemer og

kontaminering af biota (især biota bestemt til konsum)

– En beskrivelse af andre forhold eller karakteristika, der er 

typiske eller specifikke for havregionen eller subregionen
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Tabel 2 – Miljøbelastninger og påvirkninger

Fysisk tab – Tildækning (f.eks. med kunstige strukturer eller ved klap-

ning)

– Befæstning (f.eks. med permanente anlæg)

Fysisk skade – Ændringer i tilsiltning (f.eks. udløb fra rørledninger, øget 

afstrømning og opmudring )

– Afskrabning (f.eks. ved sejlads, opankring og erhvervsfi-

skeri)

– Selektiv udvinding (f.eks. ved erhvervsfiskeri, ral- og 

sandsugning, tilslagsmaterialer, sammenfiltring)

Andre fysiske forstyrrelser – Undervandsstøj (f.eks. fra skibsfart, seismisk)

– Affald i havet

Indgreb i naturlige hydro-

logiske processer

– Væsentlige ændringer i temperaturforhold (f.eks. ved udløb 

fra rørledninger, kraftværker)

– Væsentlige ændringer i salinitetsforhold (f.eks. ved faste 

anlæg, der hæmmer vandbevægelser, og vandindvinding)
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Kontaminering med farlige 

stoffer

– Tilførsel af syntetiske forbindelser (f.eks. prioriterede 

stoffer, omhandlet i direktiv 2000/60/EF, der har betyd-

ning for havmiljøet, biologisk aktive stoffer, pesticider, 

antibegroningsmidler, lægemidler, f.eks. ved tab fra diffu-

se kilder, utilsigtet forurening fra skibe, atmosfærisk de-

position)

– Tilførsel af ikke-syntetiske forbindelser (f.eks. tungmetal-

ler og kulbrinter, f.eks. ved utilsigtet forurening fra skibe, 

atmosfærisk deposition, tilførsel fra floder)

– Tilførsel af radionuklider

Tilsætning af næringsstoffer 

og organiske stoffer

– Tilførsler af kvælstof og fosfor (f.eks. direkte udledninger 

fra punktkilder, tab fra diffuse kilder, herunder landbru-

get, atmosfærisk deposition)

– Tilsætning af organiske stoffer (f.eks. fiske- og skaldyrs-

opdræt og tilførsel fra floder)

Biologisk forstyrrelse – Tilførsel af mikrobielle patogener

– Indførelse af ikke-oprindelige arter og flytninger

– Selektiv fangst af arter (f.eks. ved erhvervs- og fritidsfiske-

ri)
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BILAG IV

Vejledende lister overkarakteristika, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af miljømål

(omhandlet i artikel 10, stk. 1, og artikel 22)

1) Tilstrækkelig dækning af de elementer, der karakteriserer havområder henhørende under 

medlemsstaternes overhøjhed eller jurisdiktion inden for en havregion eller subregion.

2) Behov for a) ud fra definitionen af en god miljøtilstand at fastsætte mål, hvis opfyldelse 

resulterer i en ønsket tilstand, b) at fastsætte målbare mål og dertil knyttede indikatorer, der 

kan kontrolleres og vurderes, og c) at fastsætte operative mål, der refererer til konkrete 

gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at understøtte opfyldelsen af målene.

3) Specifikation af den miljøtilstand, der skal opnås eller opretholdes, og formulering af den-

ne tilstand i form af målbare egenskaber ved de elementer, der karakteriserer en medlems-

stats havområder inden for en havregion eller subregion.

4) Målene skal være forenelige og ikke i modstrid med hinanden.

5) Specifikation af de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde målene.

6) Formulering af mål og en tidsplan, herunder eventuelle midlertidige mål, for opfyldelsen af 

disse.

7) Specifikation af indikatorer, der kan benyttes til at overvåge fremskridt og støtte beslut-

ningstagningen med henblik på målopfyldelsen.
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8) Om nødvendigt specificeres referencepunkter (mål- og grænsereferencepunkter).

9) Behørig hensyntagen til økonomiske og sociale forhold i forbindelse med fastlæggelsen af 

mål.

10) Undersøgelse af den række miljømål med dertil knyttede indikatorer samt grænse- og mål-

referencepunkter, der er fastlagt i lyset af de i artikel 1 omhandlede generelle miljømål, 

med henblik på at vurdere, om opfyldelsen af målene vil føre til, at havområderne under en 

medlemsstats overhøjhed eller jurisdiktion inden for en havregion når den ønskede tilstand.

11) Overensstemmelse mellem miljømålene og de mål, som Fællesskabet og dets medlemssta-

ter har forpligtet sig til at opfylde i henhold til relevante internationale og regionale aftaler, 

under anvendelse af de mål, der er mest relevante for den pågældende havregion eller 

subregion for at nå de miljømålsætninger, der er fastsat i dette direktivs artikel 1.

12) Efter fastsættelsen af miljømålene og indikatorerne bør de sammenholdes med de generelle 

miljømål, der er omhandlet i artikel 1, med henblik på at vurdere, om opfyldelsen af mil-

jømålene vil føre til, at havområderne når den ønskede tilstand.
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BILAG V

Overvågningsprogrammer

(omhandlet i artikel 11, stk. 1 og artikel 22)

1) Der må fremlægges oplysninger med henblik på en vurdering af miljøtilstanden af afstan-

den til og fremskridtene hen imod en god miljøtilstand i overensstemmelse med bilag III 

og med de kriterier og metodiske standarder, der skal defineres i henhold til dette direktivs 

artikel 9, stk. 3.

2) Der må tilvejebringes oplysninger, som gør det muligt at udvælge egnede indikatorer for 

de miljømål, der er omhandlet i dette direktivs artikel 10.

3) Det må sikres, at der tilvejebringes oplysninger, som gør det muligt at vurdere virkninger-

ne af de i dette direktivs artikel 13 nævnte foranstaltninger.

4) Konstateres der afvigelser fra den ønskede miljøtilstand, må der indføjes aktiviteter, der 

gør det muligt at finde frem til årsagen til forringelsen og dermed til, hvilke afhjælpende 

foranstaltninger der eventuelt bør træffes for at vende tilbage til en god miljøtilstand.

5) Der må fremlægges oplysninger om kemisk forurening i arter bestemt til konsum fra om-

råder med erhvervsfiskeri.

6) Der må indføjes aktiviteter, der kan bekræfte, at de afhjælpende foranstaltninger resulterer 

i de ønskede ændringer og ikke i uønskede bivirkninger.

7) Der må indsamles oplysninger på havregionsniveau eller subregionsniveau i overensstem-

melse med dette direktivs artikel 4.



9388/2/07 REV 2 ACA/mm 2
BILAG V DG I DA

8) Det må sikres, at fremgangsmåden ved vurdering og vurderingsmetoderne er indbyrdes 

sammenlignelige inden for og mellem havregioner og/eller subregioner.

9) Der må udarbejdes tekniske specifikationer og standardovervågningsmetoder på fælles-

skabsplan for at gøre oplysningerne sammenlignelige.

10) Der må så vidt muligt sikres overensstemmelse med eksisterende programmer udarbejdet 

på regionalt og internationalt niveau, så programmerne bliver sammenhængende, og dob-

beltarbejde undgås, under anvendelse af de retningslinjer for overvågning, der er mest re-

levante for den pågældende havregion eller subregion.

11) Som en del af den indledende vurdering, jf. dette direktivs artikel 8, må der indføjes en 

vurdering af væsentlige ændringer i miljøforholdene og om nødvendigt nye og opdukkende 

problemer.

12) Som en del af den indledende vurdering, jf. dette direktivs artikel 8, må de i bilag II anførte 

relevante elementer, herunder deres naturlige variabilitet, medtages, og fremskridtene i ret-

ning af opfyldelsen af miljømålene fastsat i henhold til dette direktivs artikel 10, stk. 1, må 

i givet fald evalueres under anvendelse af de fastsatte indikatorer og deres grænse- eller 

målreferencepunkter.
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BILAG VI

Indsatsprogrammer

(omhandlet i artikel 13, stk. 1 og artikel 22)

1) Kontrol med input: forvaltningsforanstaltninger, der har indflydelse på det tilladte niveau 

af menneskelig aktivitet.

2) Kontrol med output: forvaltningsforanstaltninger, der har indflydelse på det tilladte niveau 

af forstyrrelser i en økosystemkomponent.

3) Rumlig og tidsmæssig fordelingskontrol: forvaltningsforanstaltninger, der har indflydelse 

på, hvor og hvornår en aktivitet må finde sted.

4) Foranstaltninger til koordinering af forvaltningen: redskaber, hvormed det sikres, at for-

valtningen koordineres.

5) Økonomiske incitamenter: forvaltningsforanstaltninger, der giver brugerne af havøko-

systemerne en økonomisk interesse i at agere på en måde, der bidrager til at opfylde mål-

sætningen om en god miljøtilstand.

6) Skadebegrænsnings- og genopretningsværktøjer: forvaltningsværktøjer, der fremmer gen-

oprettelse af beskadigede komponenter af havøkosystemer.

7) Kommunikation, inddragelse af interessenter og oplysning af offentligheden.
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BILAG

I. INDLEDNING

I oktober 2005 vedtog Kommissionen sit forslag1 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstra-

tegidirektivet). Dette forslag blev forelagt Rådet den 21. november 2005.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 13. november 2006.

Regionsudvalget afgav udtalelse den 26. april 2006.2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 20. april 2006.3

Rådet vedtog sin fælles holdning den 23. juli 2007.

II. FORMÅL

Hovedformålet med forslaget til direktiv, som vil udgøre den miljøpolitiske søjle i EU's frem-

tidige havpolitik, er at skabe en ramme for beskyttelse og bevaring af havmiljøet, forebyggel-

se af forringelser heraf og, hvor det er praktisk muligt, genopretning af dette miljø i områder, 

hvor det er blevet negativt påvirket.

Dette vil skulle gøres ved at  medlemsstaterne udarbejder og gennemfører havstrategier med 

det formål at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet senest i år 2021.

Havstrategierne vil skulle anvende en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneske-

lige aktiviteter og samtidig muliggøre bæredygtig udnyttelse af havets goder og serviceydel-

ser.

  
1 13759/05 - KOM (2005) 505 endelig
2 EUT C 206 af 29.8.2006, s. 5.
3 EUT C 185 af 18.8.2006, s. 20.
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Endvidere vil direktivet bidrage til at skabe sammenhæng mellem de forskellige politikker, af-

taler og lovgivningsmæssige foranstaltninger, der har indvirkning på havmiljøet, og sigte på at 

opnå en integration af miljøhensyn heri.

Samarbejde på regionalt plan vil være af afgørende betydning for en vellykket gennemførelse 

af direktivet. Til gengæld vil direktivet bidrage til at intensivere indsatsen på internationalt 

plan, navnlig inden for regionale havkonventioner for beskyttelse af havmiljøet, ved at skabe 

en klar, juridisk bindende ramme, inden for hvilken medlemsstaterne vil skulle arbejde.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Generelt

I den fælles holdning er en række af Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer indar-

bejdet, enten ordret, delvis eller i ånden. De forbedrer eller præciserer teksten til det foreslåe-

de direktiv. Andre ændringer er imidlertid ikke gengivet i den fælles holdning, fordi Rådet har 

besluttet, at de var unødvendige eller uacceptable, eller fordi bestemmelser fra Kommissio-

nens oprindelige forslag i flere tilfælde var blevet slettet eller stærkt omarbejdet.

Navnlig har Rådet søgt at præcisere anvendelsesområdet for og formålet med direktivforslaget 

ved at tilføje definitioner af nøgletermer og begreber (artikel 3) samt et bilag (bilag I) med 

generiske kvalitative deskriptorer til hjælp for beskrivelsen af en god miljøtilstand under 

hensyntagen til, at der er tale om et forslag til rammedirektiv, der ikke bør bebyrde gennemfø-

relsen med alt for mange tekniske detaljer.

Endvidere har Rådet tilføjet eller ændret en række bestemmelser for at specificere medlems-

staternes forpligtelser under gennemførelsen. Navnlig er de forpligtelser, der påhviler med-

lemsstater uden havområder, blevet præciseret på en sådan måde, at det sikres, at alle EU-

medlemsstater vil samarbejde om at opnå en god miljøtilstand for havmiljøet (artikel 6 og 24).
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Den fælles holdning tager også højde for situationer, hvor man risikerer at de miljømæssige 

mål, som medlemsstaterne har opstillet, ikke bliver opfyldt eller ikke bliver det inden for den 

fastsatte tidsfrist (artikel 14). I sådanne tilfælde vil medlemsstaterne både have pligt til at give 

Kommissionen begrundelser og til at træffe ad hoc-foranstaltninger med henblik på at be-

grænse skaden. På den anden side tager den tekst, som Rådet har godkendt, hensyn til situati-

oner, hvor der er behov for øjeblikkelig handling eller en større indsats (jf. artikel 5, stk. 3, 

vedrørende pilotprojekter og artikel 13, stk. 4, om beskyttede havområder).

Specifikke spørgsmål

1) God miljøtilstand

Rådet er ligesom Europa-Parlamentet af den opfattelse, at god miljøtilstand er centralt for det-

te direktivforslag. Begge institutioner har helt logisk suppleret det oprindelige forslag med en 

definition og et sæt kvalitative deskriptorer, der skal gøre det lettere at bestemme, hvad der er 

god miljøtilstand i de enkelte havregioner eller subregioner.

Selv om mange af de elementer, der er omfattet af de 11 ændringer, som Europa-Parlamentet 

har vedtaget vedrørende god miljøtilstand, er behandlet i den fælles holdning, skal det under-

streges, at de to institutioner har anlagt temmelig forskellige synsvinkler. Rådets koncept er 

overvejende baseret på tilstand (med andre ord: hvilke elementer skal være til stede, for at 

havmiljøets tilstand kan betragtes som god, jf. bilag I), men anerkender, at visse menneskelige 

aktiviteter (i forbindelse med landbrug, fiskeri eller søfart) af indlysende grunde har større 

sandsynlighed end andre for at øge presset på havmiljøet (jf. tabel 2 i bilag III). På den anden 

side fokuserer de fleste af Europa-Parlamentets ændringer, men ikke alle, på menneskeskabte 

og også sektorspecifikke former for pres på dette miljø. Endvidere er det tekniske detalje-

ringsniveau i flere af Europa-Parlamentets ændringer ikke kompatibelt med Rådets tilgang til 

dette forslag til rammedirektiv.
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2) Formål, tidsplaner og omkostninger

Rådet understreger, at det har anlagt en ambitiøs og realistisk synsvinkel på de indbyrdes for-

bundne spørgsmål om forpligtelser og tidsplaner.

I modsætning til Europa-Parlamentet går Rådet ikke ind for en generel stramning af tidsfri-

sterne, navnlig med hensyn til 2017 i stedet for 2021 til opnåelse af god miljøtilstand, i be-

tragtning af de yderst forskellige situationer i Europa. Ikke desto mindre giver den fælles 

holdning mulighed for hurtigere gennemførelse, når medlemsstaterne anser det for ønskeligt 

og/eller muligt (jf. artikel 5, stk. 3). Det skal også bemærkes, at den tidsplan, Rådet har vedta-

get for dette direktiv, er kompatibel med tidsplanen for gennemførelse og rapportering under 

rammedirektivet for vandpolitik.

Rådet har også vurderet, at det ville være urealistisk, hvor ønskeligt det end måtte være, at gø-

re opnåelse af god miljøtilstand, selv i 2021, til et retligt bindende mål (sammenlign Europa-

Parlamentets ændring 24 med artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i den fælles holdning). Ifølge den 

fælles holdning gøres det til et bindende krav at gennemføre en række foranstaltninger og trin 

i henhold til en præcis tidsplan. Alene dette skulle sikre synlige fremskridt hen imod målet om 

god miljøtilstand, om ikke fuldstændig opnåelse heraf, senest i 2021.

På lignende måde er Rådet af den opfattelse, at medlemsstaterne i forbindelse med udvikling 

og gennemførelse af havstrategier ikke bør være forpligtede til at træffe foranstaltninger, hvis 

der ikke foreligger nogen væsentlig risiko for miljøet, eller hvis handling ville medføre ufor-

holdsmæssigt store omkostninger under hensyntagen til risikoen for havmiljøet. Også her 

opfordres medlemsstaterne dog til at forsyne Kommissionen med en begrundelse.
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3) Havstrategier og regionalt samarbejde

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at samarbejde inden for havregioner eller subre-

gioner, både blandt EU-medlemsstater og med tredjelande, er af afgørende betydning. Den 

fælles holdning understreger behovet for at anvende eksisterende internationale institutionelle 

samarbejdsstrukturer, herunder dem, der er etableret i henhold til regionale havkonventioner, 

for at undgå dobbeltarbejde.

Rådet kan dog ikke acceptere det i ændring 33 foreslåede begreb om fælles ansvar for udvik-

ling af en enkelt havstrategi pr. region eller subregion. Dette ville udvande det retlige ansvar 

for overensstemmelse mellem flere medlemsstater og ville forhindre fremskridt hen imod må-

let i det foreslåede direktiv. Rådet er af den opfattelse, at det endelige ansvar for overholdelse 

af kravene i fællesskabslovgivningen i almindelighed og i dette direktiv i særdeleshed helt og 

holdent skal ligge hos de enkelte medlemsstater.

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at den fælles holdning indeholder en velafvejet pakke af foranstaltninger, der vil 

bidrage til at forfølge målene for Fællesskabets miljøpolitik som fastsat i EF-traktatens arti-

kel 174, stk. 1. Den vil være et passende svar på de opfordringer, der er omhandlet i Fælles-

skabets sjette miljøhandlingsprogram4, der afspejler det presserende behov for at imødegå den 

stigende bekymring for tilstanden i Europas have og har til formål "at fremme bæredygtig ud-

nyttelse af havene og bevare havøkosystemerne".

Den vil navnlig betyde væsentlig fremme af beskyttelsen og bevaringen af havmiljøet. Den vil 

også give medlemsstaterne mulighed for en effektiv gennemførelse under hensyn til specifik-

ke forhold på regionalt eller subregionalt plan.

Rådet ser frem til en konstruktiv debat med Europa-Parlamentet med henblik på en hurtig 

vedtagelse af direktivet.

____________________________

  
4 Afgørelse nr. 1600/2002/EF; EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1-5.
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Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (rammedirektiv om havstrategi) 
[førstebehandling]
- Vedtagelse (R+E)
a) af den fælles holdning
b) af Rådets begrundelse

1. Kommissionen sendte den 25. oktober 2005 Rådet ovennævnte forslag1, der bygger på arti-

kel 175, stk. 1, i TEF.

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 20. april 20062. Regions-

udvalget afgav udtalelse den 26. april 20063.

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 14. november 20064, idet det ved-

tog 87 ændringer til Kommissionens forslag.

  
1 dok. 13759/05.
2 EUT C 185 af 8.8.2006, s. 20.
3 EUT C 206 af 29.8.2006, s. 5.
4 dok. 15180/06.
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4. På 2773. samling den 18. december 2006 nåede Rådet (miljø) til politisk enighed om en fælles 

holdning vedrørende ovennævnte direktiv. Den 26. april 2007 afsluttede Miljøgruppen gen-

nemgangen af betragtningerne.

5. De Faste Repræsentanters Komité anmodes om at henstille til Rådet, at det

– som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager den fælles holdning, 

som den foreligger i 9388/07, og begrundelsen, som den foreligger i 9388/07 ADD 1, 

idet den italienske delegation vil undlade at stemme

– beslutter at optage erklæringen i addendummet til denne note i protokollen for den på-

gældende samling.

________________________
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– Vedtagelse (R+E)
a) af den fælles holdning
b) af Rådets begrundelse
– Erklæring

FÆLLES ERKLÆRING FRA SPANIEN OG DET FORENEDE KONGERIGE

Spanien og Det Forenede Kongerige erklærer, at dette direktiv og enhver aktivitet eller foranstalt-

ning, der iværksættes i forbindelse med anvendelsen eller som en konsekvens deraf, ikke berører 

Spaniens og Det Forenede Kongeriges respektive retsstilling for så vidt angår deres tvist med hen-

syn til suverænitet og jurisdiktion over farvandene i forbindelse med Gibraltar.

________________________
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fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 
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(EØS-relevant tekst) 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2005)505 endelig - 2005/0211 (COD)): 

24.10.2005

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

20.4.2006

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 26.4.2006

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 14.11.2006

Fælles holdning vedtaget: 23.07.2007

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Europas havmiljø er udsat for alvorlige og stadig voksende trusler. Biodiversiteten i Europas 
have er faldende og undergår stadige ændringer. De marine habitater ødelægges, forringes og 
forstyrres. Der er endvidere institutionelle hindringer for en bedre beskyttelse af Europas 
havmiljø og betydelige huller i vores viden på området. 

Den forringelse af havmiljøet, vi er vidne til, og den heraf følgende nedbrydning af havets 
økologiske kapital vil kunne undergrave de muligheder for velstand og beskæftigelse, 
Europas have og oceaner rummer. Gøres der ikke noget ved dette problem, vil EU’s maritime 
sektor ikke kunne yde noget væsentligt bidrag til gennemførelsen af Lissabon-dagsordenen. 

Formålet med det foreslåede rammedirektiv om en havstrategi er at genoprette de europæiske 
haves økologiske sundhed ved at opnå og bevare en "god miljøtilstand" inden 2021. I 
betragtning af de forskelligartede vilkår og problemer, der gør sig gældende for havmiljøet i 
EU, er opstiller forslaget en række europæiske havregioner ud fra geografiske og 
miljømæssige kriterier.  
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Der vil ikke blive fastsat specifikke forvaltningsforanstaltninger på EU-plan. Direktivet vil 
udgøre en integreret ramme, som tager alle de forskellige belastninger i betragtning og 
opstiller klare, konkrete tiltag med sigte på en mere effektiv beskyttelse af havmiljøet. 
Direktivet skal omsættes og gennemføres på havregion-plan.  

Strategierne vil i første omgang bygge på vurderinger af miljøtilstanden. Herved kan der 
træffes beslutninger på et informeret grundlag med støtte i den bedste tilgængelige 
videnskabelige viden. I en senere fase vil de enkelte medlemsstater - i tæt samarbejde med 
andre medlemsstater og relevante tredjelande inden for den pågældende havregion - udarbejde 
og gennemføre havstrategier for deres havområder med det formål at nå en "god 
miljøtilstand". Ved udarbejdelsen af deres havstrategier vil medlemsstaterne blive opfordret 
til at arbejde inden for rammerne af de forskellige regionale havkonventioner – OSPAR for 
det nordøstlige Atlanterhav, HELCOM for Østersøen, Barcelona-konventionen for 
Middelhavet og Bukarest-konventionen for Sortehavet. 

Det forslåede havstrategi-rammedirektiv indgår i det sjette miljøhandlingsprogram, som blev 
vedtaget i 2002. Direktivet skal også ses i en bredere sammenhæng, nemlig som led i 
udviklingen af en ny havpolitik for EU som bebudet i grønbogen Mod en fremtidig havpolitik 
for EU: En europæisk vision for havene”, vedtaget af Kommissionen den 7. juni 20061. Det 
foreslåede havstrategi-rammedirektiv kommer til at udgøre den miljøpolitiske søjle i EU's 
fremtidige havpolitik. 

3. BEMÆRKNINGER OM DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 Generelle bemærkninger 

Kommissionen har accepteret 52 af de 87 ændringer, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet 
ved førstebehandlingen, i deres helhed, delvist eller principielt. 37 af disse 52 ændringer er 
indarbejdet i den fælles holdning.  

Kommissionen har accepteret ændringer, der understreger betydningen af en 
økosystemtilgang til forvaltningen af Europas miljø, af fælles samarbejde mellem 
medlemsstater og tredjelande om udvikling og gennemførelse af havstrategier på regionalt 
plan og af nødvendigheden af at fremme miljøintegrationen. Kommissionen har også 
accepteret ændringer, der gør teksten klarere, navnlig med hensyn til definitioner, 
sammenhængen med andre direktiver (f.eks. vandrammedirektivet, fugledirektivet og 
habitatdirektivet), den geografiske dækning (indlemmelse af Sortehavet i direktivets 
anvendelsesområde), henvisninger til relevante internationale aftaler og indføjelse af en række 
deskriptorer for "god miljøtilstand".  

Kommissionen har afvist ændringer, som ville fremrykke gennemførelsesfristen, da dette ikke 
ville være realistisk. Kommissionen har også afvist ændringer, der gik ud på, at direktivet 
skulle indeholde bestemmelser om obligatorisk udpegning af beskyttede havområder. Disse 
områder bør betragtes som et middel til at nå en "god miljøtilstand" og ikke som et mål i sig 
selv, og bør derfor være fakultative. Med hensyn til det vigtige spørgsmål om indføjelse af 
deskriptorer for "god miljøtilstand" kunne Kommissionen acceptere nogle af Parlamentets 
forslag, men foretrækker klart deskriptorer, der er baseret på miljøkvalitetselementer og ikke 

                                                 
1 KOM(2006) 275 endelig. 
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på bestemte miljøbelastninger. Med en tilgang, der udelukkende er baseret på 
miljøbelastninger, ville man uundgåeligt overse potentielle risici og trusler, og det ville ikke 
give EU mulighed for at fjerne sig fra den hidtil fragmenterede tilgang til forvaltning af 
havmiljøet. Endelig har Kommissionen afvist ændringer, der slår til lyd for, at der ydes 
økonomisk ad hoc-støtte til gennemførelsen af det foreslåede havdirektiv, eller at visse 
regioner indrømmes en særlig status. 

3.2 Detaljerede bemærkninger 

3.2.1 Parlamentsændringer, der er accepteret af Kommissionen, og som helt eller delvist 
er indarbejdet i den fælles holdning. 

Følgende ændringer er indarbejdet i den fælles holdning: 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 22, 23 
(betragtninger), 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 
63, 70, 75, 77 og 84 (artikler). 

Ændring 1 om udvidelse af direktivets geografiske dækning med bl.a. Sortehavet er godkendt 
af Rådet, men ikke henvisningen til Det Arktiske Hav. Ændring 3, der fremhæver presset på 
havenes ressourcer, ændring 6, der fremhæver økosystemernes betydning, og ændring 7, der 
nævner biologiske og miljømæssige mål, er accepteret delvist. 

Ændring 8 er indarbejdet delvist. Henvisningen til integration er omarbejdet, så 
Kommissionen nu kan acceptere den fuldt ud.  

Ændring 12 om vigtigheden af samarbejde med tredjelande er stort set accepteret (f.eks. 11a 
(ny)), dog ikke tanken om udvikling af partnerskaber.  

Ændring 15 om omkostningseffektivitet og behovet for forskning og overvågning er 
indarbejdet.  

Ændring 16, som tilføjer en henvisning til økologiske funktioner, er også i det væsentlige 
indarbejdet.  

Ændring 18 om betydningen af havforskning i det syvende forskningsrammeprogram er i det 
væsentlige indarbejdet.  

Ændring 22, der fremhæver, at direktivet skal tages i betragtning i den fælles fiskeripolitik, er 
accepteret.  

Ændrings 23 med henvisninger til en økosystembaseret tilgang og til forsigtighedsprincippet 
er indarbejdet i betragtning (5), (7) og (40). 

Ændring 25, der indeholder en nyttig henvisning til kvaliteten af associerede staters og 
ansøgerlandes havmiljø, dækkes indirekte af artikel 6, som omhandler samarbejde mellem 
medlemsstater og tredjelande. 

Ændring 84, der indføjer en henvisning til beskyttede havområder i en ny betragtning, er 
indarbejdet i sin helhed.  

Ændring 26 om bestående forpligtelser og tilsagn på internationalt plan er delvist indføjet i 
definitionen på 'havområder' (artikel 3) i den fælles holdning via henvisningen til FN's 
havretskonvention.  
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Ændring 27 er indarbejdet i artikel 3 med listen over definitioner. Som i Europa-Parlamentets 
ændring dækker definitionerne 'havområder', 'miljøtilstand', 'god miljøtilstand' og 'forurening'. 
Imidlertid er der i visse tilfælde sket ændringer i definitionernes indhold. Navnlig er 
definitionen på 'havområder' i den fælles holdning begrænset til områder på søsiden af den 
basislinje, hvorfra bredden af de territoriale farvande måles, og indskrænker derved 
krydsdækningen med vandområder på søsiden af den basislinje, som vandrammeprogrammet 
gælder for, til kun at omfatte elementer af betydning for beskyttelsen af havmiljøet, som 
ligger uden for vandrammedirektivets anvendelsesområde. Definitionen i ændring 27 omfatter 
derimod tidevande og indebærer således en bredere krydsdækning med de vandområder, der 
er omfattet af vandrammedirektivet. Desuden er definitionen på 'god miljøtilstand' i den fælles 
holdning ikke så detaljeret som i ændring 27. Endelig omfatter ændring 27 en definition på 
'beskyttede havområder', som ikke er medtaget i den fælles holdning. Derimod indeholder den 
fælles holdning definitioner, som ikke optræder i ændring 27 ('miljømål', 'specifikt område', 
'regionalt samarbejde' og 'regional havkonvention')  

Ændring 28 er indarbejdet, ved at Sortehavet er føjet til listen over havregioner (artikel 4). 

Ændring 29, som henviser til behovet for overensstemmelse med de relevante internationale 
aftaler, er indirekte og delvist indarbejdet i den fælles holdning (dvs. henvisningen til 
overensstemmelse med FN's havretskonvention i artikel 3). 

Ændring 31 medtages i den fælles holdning, hvis der med samordnede havstrategier for den 
enkelte havregion menes en kompilation af nationale strategier og ikke en enkelt regional 
havstrategi. Den større vægt, der er lagt på regionalt samarbejde i den fælles holdning (artikel 
6), bør kunne bidrage til forberedelsen af velkoordinerede strategier på regionalt og 
subregionalt plan. Ændring 33, 37 og 47, som også går ud på, at der udarbejdes regionale 
havstrategier, er også indarbejdet (artikel 6), ud fra den betragtning, at der med regionale 
havstrategier forstås en kompilation af nationale strategier, som ikke indebærer kollektivt 
ansvar. 

Ændring 36 er indarbejdet (artikel 5, stk. 3), for så vidt som der hermed er tale om en 
mekanisme til hurtig gennemførelse. Henvisningen til EU-støtte er delvist indarbejdet – på en 
måde, Kommissionen kan acceptere – i artikel 5, hvor Kommissionen opfordres til at bistå 
medlemsstaterne. 

Ændring 39 om beskyttede havområder er indarbejdet i artikel 13, stk. 4, i den fælles 
holdning, dog ikke det krav om at etablere sådanne områder, som Parlamentet har indført, og 
som Kommissionen ikke kan acceptere. 

Ændring 41 om regionalt samarbejde er omfattet af artikel 6 i den fælles holdning. Det samme 
gælder ændring 42 og 43 – bortset fra henvisningen til samarbejde med tredjelande, hvis skibe 
opererer i EU's havregioner.  

Ændring 48 går ud på, at der indføjes en henvisning til økosystemfunktioner i artikel 8. En 
sådan henvisning er indarbejdet i den fælles holdning, dog i artikel 3, stk. 4, (definition på 
'miljøtilstand').  

Ændring 49, der hovedsagelig sigter mod, at der tages hensyn til relevante allerede 
foreliggende vurderinger ved udarbejdelsen af den indledende vurdering, jf. artikel 8, er 
indarbejdet i den fælles holdning gennem en henvisning til "andre relevante vurderinger 
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såsom vurderinger, der er gennemført i fællesskab inden for rammerne af regionale 
havkonventioner", i artikel 8, stk. 2. 

Ændring 51, som opstiller specifikke krav til samordning af og overensstemmelse mellem 
vurderingerne, indarbejdes indirekte i den ovennævnte tilføjelse til artikel 8, stk. 2, og 
udmøntes også i mere direkte henvisninger til regionalt samarbejde i den fælles holdning. 

Ændring 53 er delvist indarbejdet i den fælles holdning. Mens Parlamentets redaktionelle 
justeringer ikke er medtaget, har begge institutionerne indvilliget i, at der skulle indføjes en 
henvisning til et nyt bilag (bilag I) om generiske, kvalitative deskriptorer. Det skal imidlertid 
bemærkes, at der er store forskelle mellem Rådet og Europa-Parlamentet, hvad indholdet af 
disse bilag angår.  

Ændring 56, som hovedsagelig vedrører indføjelse af henvisninger til fugledirektivet og 
habitatdirektivet (79/409/EØF og 92/43/EF) i artikel 11 (overvågningsprogrammer), er delvist 
medtaget, da den fælles holdning indeholder henvisninger til begge direktiverne i artikel 13 
(indsatsprogrammer). Den yderligere henvisning til global miljø- og sikkerhedsovervågning 
(GMES) i ændring 56 er ikke medtaget. Mens henvisningerne til specifikke vanddirektiver 
(91/271/EØF og 2006/7/EF) i ændring 50 og 63 ikke er medtaget formelt, indeholder den 
fælles holdning henvisninger til 'andre relevante vurderinger' i artikel 8, stk. 2, og til 'relevante 
foranstaltninger, der kræves ifølge fællesskabslovgivningen' i artikel 13, stk. 2, hvorved disse 
punkter er medtaget implicit. 

Ændring 60 er indarbejdet, om end kun delvist. Der er således en henvisning til den 
økosystembaserede tilgang i den fælles holdning (artikel 1). Betragtningerne indeholder en 
henvisning til forsigtighedsprincippet. Henvisningerne til forebyggende indgreb, forureneren 
betaler-princippet og grænseoverskridende virkninger er ikke medtaget eksplicit. 

Ændring 70, hvorefter Kommissionen fire år efter gennemførelsen skal offentliggøre en 
rapport om eventuelle konflikter, er kun medtaget delvist og indirekte i den fælles holdning 
(artikel 20), som under litra g) nævner 'en sammenfatning af bidraget fra andre relevante 
fællesskabspolitikker til opfyldelse af dette direktivs målsætninger'. 

Ændring 75 og 77, som bringer teksten i tråd med afgørelse 2006/512/EF om 
udvalgsprocedurerne, er medtaget (artikel 22 og 23).  

3.2.2 Parlamentsændringer, som Kommissionen har accepteret, men som ikke er medtaget 
i den fælles holdning 

Med hensyn til betragtningerne er ændring 2, hvor det hedder, at EU er en halvø, ikke 
medtaget. Ændring 9 om regionalt samarbejde er ikke medtaget.  

Ændring 46, hvor de ansvarlige myndigheder bestemmes nærmere ("nationale"), er ikke 
medtaget.  

Ændring 52 og 58 om regler om dataadgang er ikke medtaget i den fælles holdning. Dog 
henvises der i artikel 8, stk. 2, til andre relevante vurderinger, der er foretaget som led i 
regionale havkonventioner. Kravet om, at vurderinger og overvågningsprogrammer 
forelægges Europa-Parlamentet, er imidlertid ikke medtaget. Endelig er der i artikel 19, stk. 3, 
i den fælles holdning taget hensyn til Kommissionens forbehold som følge af, at der ikke er 
nogen henvisning til INSPIRE-direktivet i Parlamentets ændringer. 
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Ændring 55 er ikke medtaget. Det samme gælder kravet om, at der bør tages hensyn til 
relevante grænseoverskridende virkninger og forhold, som Kommissionen kunne acceptere, 
og resten af ændringen vedrørende gennemførelsesfristen, som Kommissionen ikke kunne 
tilslutte sig.  

Ændring 57, hvor det hedder, at medlemsstaterne bør samarbejde for at sikre, at 
overvågningsmetoderne er sammenhængende, er ikke medtaget i den fælles holdning. 

Ændring 66 er stort set ikke medtaget i den fælles holdning. Dog gik begge institutionerne 
med til at omdøbe artikel 14 'Undtagelser'. Den fælles holdning indeholder ingen henvisninger 
til klimaændringer, hvilket Kommissionen kunne tilslutte sig. Endvidere er de dele af 
Parlamentets ændringer, som Kommissionen ikke kunne acceptere som følge af deres 
geografiske fokusering, ikke medtaget i den fælles holdning. Imidlertid er Parlamentets krav 
om, at Kommissionen reagerer på henvendelser fra medlemsstaterne, når kompetencen til at 
træffe foranstaltninger tilkommer Fællesskabet, i vid udstrækning medtaget i den fælles 
holdning, men i en anden artikel (artikel 15).  

Ændring 67 og 68 om inddragelse af de berørte parter er ikke medtaget.  

Ændring 73, der præciserer formålene med den fornyede undersøgelse af direktivet, er ikke 
medtaget i den fælles holdning.  

Ændring 80, 81, 82, 91 og 92 om deskriptorer for god miljøtilstand udgør en langt længere 
liste over deskriptorer end listen i den fælles holdning (21 i stedet for 11). Den vigtigste 
forskel består i, at Parlamentet har indført 9 deskriptorer, der beskriver 'god miljøtilstand' ud 
fra belastningerne fra specifikke menneskelige aktiviteter (såsom offshore-industri (litra l) og 
n)), skibstransport (litra m) og o)), andre menneskelige aktiviteter (litra p)-t)). I den fælles 
holdning er en del af de andre 'tilstands'- eller 'belastnings'-baserede deskriptorer medtaget, 
dog i en mere sammenfattet form. 

3.2.3 Parlamentsændringer, som Kommissionen har afvist, men som er medtaget i den 
fælles holdning 

Ændring 38, der går ud på at gøre Østersøen til et pilotområde, er ikke medtaget eksplicit, 
men muligheden for at udpege 'pilotprojekter' som led i gennemførelsen af direktivet nævnes 
dog i den fælles holdning (artikel 5, stk. 3).  

Ændring 62 og 64 om indførelse af krav om udpegning af beskyttede havområder er ikke 
medtaget i den fælles holdning i deres helhed. De er imidlertid delvist medtaget i tilføjelsen af 
to afsnit om indføjelse af beskyttede havområder i de indsatsprogrammer, der skal udarbejdes 
(artikel 13, stk. 4). Det skal bemærkes, at den fælles holdning ikke indeholder noget 
udtrykkeligt krav om udpegning af beskyttede havområder.  

3.2.4 Parlamentsændringer, der er afvist Kommissionen, og som ikke er medtaget i den 
fælles holdning 

Hvad betragtningerne angår, er ændring 4, hvor Østersøens særlige situation fremhæves, 
afvist. Ændring 5 om kvantitative og kvalitative mål er ikke medtaget. Ændring 10, hvorefter 
der bør finde koordination sted mellem medlemsstater og tredjelande, som er flagstater for 
fiskerfartøjer, der opererer i EU's havområder, er afvist. Ændring 11 om en rationel tilgang til 
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Natura 2000-nettet er også afvist. Ændring 13 og 17, hvorefter forskning i visse områder bør 
prioriteres højere, er ikke medtaget.  

Ændring 14 og 88, der går ud på at medlemsstaterne skal etablere strukturer for tværsektorielt 
samarbejde, er afvist. 

Ændring 19 og 74 om økonomisk støtte fra Fællesskabet til gennemførelsen er også afvist. 

Ændring 20, 34, 35, 69, 79 og 85 om fremrykning af gennemførelsesfristerne er ikke 
medtaget. 

Ændring 21 strider mod traktatens bestemmelser om fiskeriforvaltning og er ikke medtaget. 

Ændring 30, som tilføjer Kroatien til listen over medlemsstater i Adriaterhavet (artikel 4), er 
ikke medtaget. Rådet har valgt at fjerne enhver henvisning til medlemsstater i denne artikel.  

Ændring 32, der skærper forpligtelsen til at opnå en 'god miljøtilstand', er afvist. Den fælles 
holdning er lempeligere end Kommissionens oprindelige tekst på dette vigtige punkt. 

Ændring 40, der ændrer overskriften til artikel 6, er ikke medtaget.  

Ændring 44, der går ud på, at der indføres et særligt regelværk for infrastrukturprojekter i 
havmiljøet, er afvist. 

Ændring 45 om den fælles landbrugspolitik er ikke medtaget. 

Ændring 54, der fjerner alle henvisninger til udvalgsproceduren i tilknytning til 
videreudviklingen af deskriptorer for 'god miljøtilstand', er ikke medtaget. 

Ændring 59 og 61 om vedtagelse af foranstaltninger og programmer til sporing af 
havforurening er afvist.  

Ændring 65, hvorefter Kommissionen skal vedtage kriterier for forsvarlig havforvaltning, er 
ikke medtaget.  

Ændring 71 om bestemmelser om beskyttelse af Det Arktiske Hav er afvist. 

Ændring 72, som vedrører beskyttede havområder og går ud på, at der skal aflægges 
fremskridtsrapporter om etableringen af sådanne områder, er ikke medtaget. 

Ændring 76, der går ud på, at den nye udvalgsforskriftsprocedure med kontrol skal anvendes 
ved vedtagelsen af metode-standarder, er afvist. 

Ændring 78, der ville forpligte medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger i farvande uden 
for EU's jurisdiktion eller overhøjhed, er ikke medtaget. 

Ændring 90, som ville resultere i, at radionuklider slettes fra listen over stoffer, der skal 
vurderes, er ikke medtaget.  

3.2.5 Yderligere ændringer til forslaget fra Rådets side 

Den fælles holdning indeholder et antal vigtige ændringer set i forhold til Kommissionens 
oprindelige forslag. Disse ændringer svækker desværre forslaget.  
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De vigtigste ændringer vedrører: 

– Et lavere ambitionsniveau for direktivet som følge af ændringen af artikel 1. Mens der 
ifølge Kommissionens oprindelige forslag skulle opstilles havstrategier 'med henblik på at 
opnå en god miljøtilstand', er dette krav svækket i den fælles holdning, idet det hedder 
'med det formål at opnå en god miljøtilstand'. 
 
Medlemsstaterne skal imidlertid stadig kunne opvise en generel udvikling hen imod en god 
miljøtilstand inden udgangen af 2021. Ifølge den fælles holdning vil det ikke være 
tilstrækkeligt at fremlægge sådanne havstrategier inden 2021, hvis disse ikke fører til bedre 
beskyttelse af havmiljøet.  
 
Desuden forbliver endemålet med direktivet fuldstændig opnåelse af en god miljøtilstand, 
da andre henvisninger i direktivet til dette begreb ikke er blevet ændret (f.eks. i artikel 13).  

– Indføjelse af en ny bestemmelse, der undtager medlemsstaterne fra at træffe visse 
gennemførelsesforanstaltninger, hvis der ikke er nogen væsentlig risiko for 
havmiljøet, eller hvis omkostningerne ville blive uforholdsmæssigt store: Denne nye 
bestemmelse er en tilføjelse til forholdsregler vedrørende gennemførelsesomkostninger, 
der allerede fandtes i forslagsudkastet (særlig artikel 13, stk. 3). Det fremgår ikke 
tilstrækkeligt klart i den fælles holdning, at det skal kunne påvises, at der ikke foreligger 
nogen væsentlig risiko, eller at omkostningerne er uforholdsmæssige.  

Andre vigtige ændringer: 

– Sammenhængen mellem havstrategien og vandrammedirektivet, hvad det geografiske 
anvendelsesområde angår: Definitionen på havområder i artikel 3 er ændret således, at 
havområder også omfatter havområder, der er omfattet af vandrammedirektivet, i det 
omfang det drejer sig om elementer af betydning for beskyttelsen af havmiljøet, der ligger 
uden for vandrammedirektivets anvendelsesområde. Det er nødvendigt at udvide 
havdirektivets anvendelsesområde til også at omfatte havområder, der henhører under 
vandrammedirektivet, for at kunne sikre en sammenhængende gennemførelse af begge 
direktiverne, da havøkosystemerne ikke kender til kunstige administrative grænser. En 
mere omfattende geografisk sammenhæng mellem de to direktiver, som også skulle 
omfatte kystfarvande og endog overgangsvande (dvs. overfladevande i nærheden af 
flodmundinger, der har et vist saltindhold som følge af de nærtliggende kystvande), ville 
have været at foretrække.  

– Kommissionens kontrol med gennemførelsen (artikel 12 og 16): Den fælles holdning 
svækker Kommissionens kontrol med gennemførelsen, som nu er begrænset til rådgivning 
baseret på medlemsstaternes underretninger.  

– Ny bestemmelse om hurtig gennemførelsesplan for pilotprojekter (artikel 5, stk. 3): 
Den fælles holdning indeholder en ny bestemmelse om muligheden for at fremskynde 
gennemførelsen i såkaldte pilotprojekt-regioner, der skal udpeges af de pågældende 
medlemsstater.  

– Fjernelse af henvisninger til medlemsstaterne i artikel 4: Den fælles holdning opstiller 
blot en liste over havregioner og foreslåede subregioner uden at angive, hvilke 
medlemsstater der grænser op til disse regioner og subregioner.  
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4. KONKLUSION 

Efter Kommissionens mening er den fælles holdning, der er vedtaget af alle medlemsstaterne 
bortset fra én (Italien afholdt sig fra at stemme), et vigtigt skridt hen imod vedtagelsen af 
havstrategi-rammedirektivet.  

Kommissionen mærker sig imidlertid, at den fælles holdning ikke er så ambitiøs som 
Kommissionens oprindelige forslag, især ikke hvad angår forslagets overordnede ambition, 
den bindende karakter af målet om opnåelse af en god miljøtilstand og 
gennemførelsesomkostningerne. Med hensyn til det sidstnævnte punkt vil Kommissionen 
minde om, at god politik afhænger af information af høj kvalitet, og at de nuværende 
vurderings- og overvågningsprogrammer på EU-plan hverken er integrerede eller 
fuldstændige.  

Kommissionen ser dog med tilfredshed, at den fælles holdning fuldt ud erkender, at der er 
presserende behov for en europæisk integreret tilgang, hvis vi skal kunne beskytte vores have 
og oceaner mere effektivt. Det er også et positivt træk, at der henvises til vigtigheden af 
samarbejde og samordning mellem medlemsstater og tredjelande om udvikling og 
gennemførelse af havstrategier regionalt. Endelig er tilføjelsen af elementer til definitionen på 
"god miljøtilstand" også nyttig, selv om Kommissionen ville foretrække definitioner, der er 
fokuseret på miljøkvalitetselementer og ikke på bestemte miljøbelastninger.  




