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BEKNOPTE MOTIVERING

Het verwezenlijken van een "blauwe economie" in Europa voor duurzame mariene en 
maritieme groei maakt een aanzienlijk deel uit van de doelstelling van de Unie om tegen 2020 
uit te groeien tot een slimme, duurzame en inclusieve economie. Om duurzame groei te 
waarborgen en de zee- en kustecosystemen voor de toekomstige generaties te bewaren is een 
geïntegreerd en samenhangend beheer van de maritieme ruimte vereist, waarbij naar 
oplossingen wordt gezocht om de druk op de natuurlijke hulpbronnen van zeeën en kusten, 
die wordt veroorzaakt door het toenemende gebruik ervan en door de effecten van de 
klimaatverandering, natuurrampen en de erosie, te doen afnemen.

Het belangrijkste doel van het Commissievoorstel is de bevordering van de duurzame groei en 
benutting van maritieme en kustactiviteiten door het vaststellen van een kader dat de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van maritieme ruimtelijke ordening in EU-wateren en 
geïntegreerd kustbeheer in de kustgebieden van de lidstaten garandeert en dat alle 
beleidsgebieden van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die van 
invloed zijn op kusten, zeeën en oceanen bestrijkt.

Het kader waarin het voorstel voorziet impliceert een systematische, gecoördineerde, 
inclusieve en grensoverschrijdende aanpak van geïntegreerde maritieme governance, conform 
het nationale recht van de lidstaten en het internationale recht. De plannen voor maritieme 
ruimtelijke ordening en de strategieën voor geïntegreerd beheer van de kustgebieden zijn 
bedoeld om de in het kader van nationaal of regionaal sectoraal beleid vastgestelde 
doelstellingen te weerspiegelen, te integreren en te koppelen, mogelijkheden in kaart te 
brengen om conflicten tussen sectoren te voorkomen of te beperken en bij te dragen tot het 
bereiken van de doelstellingen van de Unie inzake zee- en kustgerelateerd sectoraal beleid. 
Het voorstel verplicht de lidstaten actie te ondernemen om de samenhang van het beheer 
binnen ieder zeebekken te vergroten middels grensoverschrijdende samenwerking binnen 
dezelfde mariene regio of subregio, inclusief het bijbehorende kustgebied.

De rapporteur stemt in met de doelstellingen en de inhoud van het voorstel van de Commissie 
en ondersteunt ze als een belangrijke stap in de richting van de verwezenlijking van de 
"blauwe economie" voor een duurzame ontwikkeling van de maritieme ruimte en de 
kustgebieden in Europa. De ingediende amendementen zijn erop gericht enkele aspecten van 
het voorstel te optimaliseren en in het bijzonder de doelstellingen van duurzame 
ontwikkeling, bescherming van het milieu en instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen 
te verduidelijken en de versterken.

Zo is het, met het oog op een correct beheer van de hulpbronnen, bijvoorbeeld van belang dat 
de lidstaten in hun plannen niet alleen rekening houden met de gas- (met inbegrip van 
schaliegas) en energiewinning, maar ook met de opslag daarvan. Bovendien onderstreept de 
rapporteur de noodzaak van een deugdelijk, duurzaam en milieuvriendelijk beheer van de 
kustsedimenten, met als doel problemen en risico's tengevolge van klimaatverandering, erosie 
en ingressie (beperkte overvloeiing van de zee over het land) te bedwingen.

Voorts is het noodzakelijk dat het publiek van bij het begin ten volle en doelmatig wordt 
betrokken bij de keuzes van de ruimtelijke ordening en de planning, ook om conflicten over 
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het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te vermijden. Tot slot moet duidelijker worden 
gesteld dat de bepalingen van de richtlijn moeten worden toegepast in overeenstemming met 
de bestaande Europese en nationale wetgevingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bij maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerd kustbeheer dient de in 
artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2008/56/EG 
bedoelde ecosysteembenadering te worden 
gehanteerd om ervoor te zorgen dat de 
druk die door alle activiteiten gezamenlijk 
wordt veroorzaakt, beperkt blijft tot een 
met het bereiken van een goede 
milieutoestand verenigbaar niveau en dat 
het vermogen van de mariene ecosystemen 
om door de mens veroorzaakte 
veranderingen op te vangen niet in het 
gedrang komt, terwijl toch het duurzame 
gebruik van mariene goederen en diensten 
door de huidige en toekomstige generaties 
mogelijk wordt gemaakt.

(15) Bij maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerd kustbeheer is, naast de in 
artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2008/56/EG 
bedoelde ecosysteembenadering, een 
voorzorgsbenadering wenselijk om ervoor 
te zorgen dat de druk die door alle 
activiteiten gezamenlijk wordt veroorzaakt, 
beperkt blijft tot een met het bereiken van 
een goede milieutoestand met betrekking 
tot de instandhouding van de natuurlijke 
hulpbronnen verenigbaar niveau en dat het 
vermogen van de mariene ecosystemen om 
door de mens veroorzaakte veranderingen 
op te vangen niet in het gedrang komt, 
terwijl toch het duurzame gebruik van 
mariene goederen en diensten door de 
huidige en toekomstige generaties mogelijk 
wordt gemaakt.

Or. it
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om de kustgebieden te 
beschermen tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering, erosie of 
voortschrijding van de kusten, 
overstroming, verslechtering van de 
milieutoestand en verlies van de 
biodiversiteit van de kustecosystemen is 
een correct, duurzaam en 
milieuvriendelijk beheer van de 
kustsedimenten van wezenlijk belang om 
problemen en risico's te beperken.  
Onderzeese afzettingen van sedimenten op 
het continentaal plat kunnen worden 
gebruikt in geval van tekort aan sediment 
in de kustsystemen.

Or. it

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het beheer van maritieme gebieden en 
kustgebieden is complex en er zijn 
verschillende bestuurlijke niveaus, 
marktdeelnemers en andere 
belanghebbenden bij betrokken. Om op 
doeltreffende wijze duurzame ontwikkeling 
te garanderen, is het van wezenlijk belang 
dat belanghebbenden, overheden en het 
publiek in een passende fase van de
voorbereiding van maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën in het 
kader van deze richtlijn worden 
geraadpleegd conform de relevante EU-

(22) Het beheer van maritieme gebieden en
kustgebieden is complex en er zijn 
verschillende bestuurlijke niveaus, 
marktdeelnemers en andere 
belanghebbenden bij betrokken. Om op 
doeltreffende wijze duurzame ontwikkeling 
te garanderen, is het van wezenlijk belang 
dat belanghebbenden, overheden en het 
publiek van bij het begin van de
uitwerking van de maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën in het 
kader van deze richtlijn worden 
geraadpleegd conform de relevante EU-
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wetgeving. Een goed voorbeeld van 
regelingen inzake publieksraadpleging 
vormt artikel 2, lid 2, van Richtlijn 
2003/35/EG.

wetgeving. Een goed voorbeeld van 
regelingen inzake publieksraadpleging 
vormt artikel 2, lid 2, van Richtlijn 
2003/35/EG alsook Richtlijn 2001/42/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en 
programma's1.

____________________
PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.

Or. it

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Middels maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën 
kunnen de lidstaten de administratieve 
lasten en kosten die aan hun acties ter 
uitvoering van andere relevante EU-
wetgeving zijn verbonden, verminderen. 
De tijdschema's voor maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën dienen 
derhalve te sporen met de tijdschema's van 
andere relevante besluiten, met name: 
Richtlijn 2009/28/EG, die voorschrijft dat 
de lidstaten ervoor zorgen dat het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
het bruto eindverbruik van energie in 2020 
ten minste 20 % bedraagt en die de 
coördinatie van toestemmings-, 
certificerings- en vergunningsprocedures, 
met inbegrip van ruimtelijke ordening, als 
een belangrijke bijdrage tot het bereiken 
van de EU-streefcijfers voor hernieuwbare 
energie aanmerkt; Richtlijn 2008/56/EG en 

(23) Middels maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën 
kunnen de lidstaten de administratieve 
lasten en kosten die aan hun acties ter 
uitvoering van andere relevante EU-
wetgeving zijn verbonden, verminderen. 
De tijdschema's voor maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën dienen 
derhalve te sporen met de tijdschema's van 
andere relevante besluiten, met name: 
Richtlijn 2009/28/EG, die voorschrijft dat 
de lidstaten ervoor zorgen dat het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
het bruto eindverbruik van energie in 2020 
ten minste 20 % bedraagt en die de 
coördinatie van toestemmings-, 
certificerings- en vergunningsprocedures, 
met inbegrip van ruimtelijke ordening, als 
een belangrijke bijdrage tot het bereiken 
van de EU-streefcijfers voor hernieuwbare 
energie aanmerkt; Richtlijn 2008/56/EG en 
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deel A, punt 6, van de bijlage bij Besluit 
2010/477/EU, die van de lidstaten 
verlangen dat zij het nodige doen om tegen 
2020 een goede milieutoestand in het 
mariene milieu te bereiken of te handhaven 
en die maritieme ruimtelijke ordening 
aanwijzen als een instrument ter 
ondersteuning van de 
ecosysteembenadering van het beheer van 
menselijke activiteiten die vereist is om 
een goede milieutoestand te bereiken; en 
Beschikking nr. 884/2004/EG van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG 
betreffende communautaire richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van een trans-
Europees vervoersnet, die voorschrijft dat 
tegen 2020 een trans-Europees vervoersnet 
tot stand wordt gebracht door de integratie 
van de Europese infrastructuurnetwerken 
voor vervoer over land, te zee en via de 
lucht.

deel A, punt 6, van de bijlage bij Besluit 
2010/477/EU, die van de lidstaten 
verlangen dat zij het nodige doen om tegen 
2020 een goede milieutoestand in het 
mariene milieu te bereiken of te handhaven 
en die maritieme ruimtelijke ordening 
aanwijzen als een instrument ter 
ondersteuning van de 
ecosysteembenadering van het beheer van 
menselijke activiteiten die vereist is om 
een goede milieutoestand te bereiken; 
Richtlijn 2008/56/EG; Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna1; Richtlijn 79/409/EEG van de 
Raad van 2 april 1979 inzake het behoud 
van de vogelstand2 en Beschikking 
nr. 884/2004/EG van het Europees 
Parlement en de Raad houdende wijziging 
van Beschikking nr. 1692/96/EG 
betreffende communautaire richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van een trans-
Europees vervoersnet, die voorschrijft dat 
tegen 2020 een trans-Europees vervoersnet 
tot stand wordt gebracht door de integratie 
van de Europese infrastructuurnetwerken 
voor vervoer over land, te zee en via de 
lucht.

____________________
PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

Or. it

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
richtlijn algemeen en gecoördineerd op 
het gehele grondgebied van de Unie wordt 
toegepast, is het wenselijk dat binnen de 
bestaande financiële instrumenten 
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middelen worden vrijgemaakt voor steun 
aan  demonstratieprogramma's en voor 
uitwisseling van beste praktijken van 
essentiële processen in het kader van de 
beheersstrategieën en -plannen en 
governance van de kustgebieden en de 
maritieme ruimte.

Or. it

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor 
maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerd kustbeheer dat erop gericht is 
de duurzame groei van maritieme en 
kusteconomieën en het duurzame gebruik 
van de natuurlijke hulpbronnen van zeeën 
en kusten te bevorderen.

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor 
maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerd kustbeheer dat erop gericht is 
de duurzame ontwikkeling van maritieme 
en kusteconomieën en het duurzame 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen 
van zeeën en kusten te bevorderen.

Or. it

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op mariene wateren en 
kustgebieden.

1. De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op mariene wateren en 
kustgebieden, in overeenstemming met de 
bestaande Europese en nationale 
wetgevingen.

Or. it
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maritieme ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën
hanteren een ecosysteembenadering om de 
co-existentie van concurrerende sectorale 
activiteiten in mariene wateren en 
kustgebieden te vergemakkelijken en 
conflicten tussen deze activiteiten te 
vermijden, en zijn erop gericht bij te
dragen tot:

Maritieme ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën
bevorderen de duurzame ontwikkeling via
een ecosysteembenadering om de co-
existentie van concurrerende sectorale 
activiteiten in mariene wateren en 
kustgebieden te vergemakkelijken en 
conflicten tussen deze activiteiten te 
vermijden door middel van perfecte 
participatie van alle betrokken menselijke 
componenten, en zijn erop gericht bij te 
dragen tot:

Or. it

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het veiligstellen van de 
energievoorziening van de Unie door het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
mariene energiebronnen, de ontwikkeling 
van nieuwe en hernieuwbare 
energievormen, de onderlinge koppeling 
van energienetwerken en energie-
efficiëntie;

(a) het veiligstellen van de 
energievoorziening van de Unie, het 
bevorderen van de integratie van de 
interne energiemarkt en het bijdragen aan 
de duurzame ontwikkeling en de 
milieubescherming door het bevorderen 
van de ontwikkeling van mariene 
energiebronnen, de ontwikkeling van 
nieuwe en hernieuwbare energievormen, de 
onderlinge koppeling van 
energienetwerken en energie-efficiëntie;

Or. it
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het stimuleren van de ontwikkeling van 
het zeevervoer en het tot stand brengen van 
efficiënte en kosteneffectieve vaarroutes in 
heel Europa, met inbegrip van de 
toegankelijkheid van havens en de 
veiligheid van het vervoer;

(b) het waarborgen van de duurzame
ontwikkeling van het zeevervoer en het tot 
stand brengen van efficiënte en 
kosteneffectieve vaarroutes in heel Europa, 
met inbegrip van de toegankelijkheid van 
havens en de veiligheid van het vervoer;

Or. it

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het handhaven van klimaatbestendige
kust- en zeegebieden.

(e) het verhogen van de weerbaarheid van 
de kust- en zeegebieden tegen de effecten 
van de klimaatverandering.

Or. it

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de vaststelling van hun maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen nemen de 
lidstaten ten minste de volgende
activiteiten in aanmerking:

2. Bij de vaststelling van hun maritieme 
ruimtelijkeordeningsplannen nemen de 
lidstaten ten minste de volgende elementen
in aanmerking:

Or. it
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) olie- en gaswinningsgebieden en -
infrastructuur;

(b) olie-, aardgas- en
schaliegaswinningsgebieden en -
infrastructuur;

Or. it

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) locaties en infrastructuur voor de 
opslag van kooldioxide en aardgas;

Or. it

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) afzetting van onderzeese 
sedimenten voor het ophogen van de 
kustlijn;

Or. it

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) natuurbeschermingsgebieden. (g) zones voor bescherming en 
instandhouding van de natuur en de 
species, conform de Europese en 



PE516.628v01-00 12/13 PA\943459NL.doc

NL

nationale wetgevingen, alsook van de 
aanpalende gebieden; 

Or. it

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gebruik van specifieke natuurlijke 
hulpbronnen, met inbegrip van installaties 
voor energieopwekking en de productie 
van hernieuwbare energie;

(a) het gebruik van specifieke natuurlijke 
hulpbronnen, met inbegrip van installaties 
voor energieopwekking en -opslag en de 
productie van hernieuwbare energie;

Or. it

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) duurzaam beheer van de 
kustsedimenten, inclusief de ophopingen 
in de nabijheid van havenbouwwerken en 
waterkeringen;

Or. it

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) behoud, herstel en beheer van 
kustecosystemen, ecosysteemdiensten en
natuur, kustlandschappen en eilanden;

(e) bescherming, behoud, herstel en beheer 
van kustecosystemen, natuurlijke 
hulpbronnen, ecosysteemdiensten en
natuurgebieden, kustlandschappen en 
eilanden;

Or. it
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) vermindering en beheersing van de 
menselijke conflicten omtrent het gebruik 
van de natuurlijke hulpbronnen;

Or. it

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien in 
inspraakregelingen voor alle 
belanghebbende partijen in een vroeg 
stadium van de ontwikkeling van 
maritieme ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën.

1. Met inachtneming van hun nationale 
wetgeving, voorzien de lidstaten in 
inspraakregelingen voor alle 
belanghebbende partijen in een vroeg 
stadium van de ontwikkeling van 
maritieme ruimtelijkeordeningsplannen en 
geïntegreerde kustbeheerstrategieën.

Or. it


