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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til Rådets afgørelse 

2010/631/EU af 13. september 2010 om 

indgåelse på Den Europæiske Unions 

vegne af protokollen om integreret 

kystzoneforvaltning i Middelhavet til 

konventionen om beskyttelse af 

Middelhavets havmiljø og kystområder
1
, 

 1
 EUT L 279 af 23.10.2010, s. 1. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Den intense og stærkt stigende 

efterspørgsel efter det maritime rum til 

forskellige formål som f.eks. anlæg til 

vedvarende energi, søfart, fiskeri, 

foranstaltninger til bevarelse af 

(1) Den intense og stærkt stigende 

efterspørgsel efter det maritime rum til 

forskellige formål som f.eks. anlæg til 

vedvarende energi, efterforskning efter og 

udnyttelse af olie og gas, søfart, fiskeri, 
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økosystemer, turistaktiviteter og 

akvakulturanlæg og presset på 

kystressourcerne som følge af disse 

aktiviteter nødvendiggør en integreret 

planlægnings- og forvaltningsstrategi. 

foranstaltninger til bevarelse af 

økosystemer og biodiversitet, udvinding af 

råstoffer, turistaktiviteter og 

akvakulturanlæg og presset på 

kystressourcerne som følge af disse 

aktiviteter nødvendiggør en integreret 

planlægnings- og forvaltningsstrategi. 

Begrundelse 

Udvinding af råstoffer tilføjes her i betragtningerne for at sikre overensstemmelse med artikel 

7. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der er netop opstillet en sådan strategi 

for havforvaltning i den integrerede EU-

havpolitik, der understøttes af en miljøsøjle 

i form af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger. 

Formålet med den integrerede havpolitik er 

at støtte en bæredygtig udvikling af 

havbaserede aktiviteter og at udarbejde en 

koordineret, sammenhængende og 

gennemsigtig beslutningsprocedure for de 

EU-sektorpolitikker, der har indflydelse på 

hav-, kyst- og øområderne samt regionerne 

og øerne i EU's yderste periferi, bl.a. i form 

af havområdestrategier og makroregionale 

strategier. 

(2) Der er netop opstillet en sådan strategi 

for havforvaltning og maritim forvaltning i 

den integrerede EU-havpolitik, der 

understøttes af en miljøsøjle i form af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger. 

Formålet med den integrerede havpolitik er 

at støtte en bæredygtig udvikling af 

havbaserede aktiviteter og at udarbejde en 

koordineret, sammenhængende og 

gennemsigtig beslutningsprocedure for de 

EU-sektorpolitikker, der har indflydelse på 

hav-, kyst- og øområderne samt regionerne 

og øerne i EU's yderste periferi, bl.a. i form 

af havområdestrategier og makroregionale 

strategier. 

Begrundelse 

Den integrerede havpolitik blev især indført for at skabe en mere sammenhængende 

forvaltningsramme for den maritime politik. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I den integrerede havpolitik udpeges 

maritim fysisk planlægning og integreret 

kystzoneforvaltning som horisontale 

politiske værktøjer, der giver de offentlige 

myndigheder og de berørte parter mulighed 

for at anvende en koordineret og integreret 

strategi. En økosystembaseret tilgang vil 

bidrage til at fremme en bæredygtig vækst i 

de maritime erhverv og kystsamfundene og 

en bæredygtig udnyttelse af hav- og 

kystressourcerne. 

(3) I den integrerede havpolitik udpeges 

maritim fysisk planlægning og integreret 

kystzoneforvaltning som horisontale 

politiske værktøjer, der giver de offentlige 

myndigheder og de berørte parter mulighed 

for at anvende en koordineret, integreret og 

grænseoverskridende strategi. En 

økosystembaseret tilgang vil bidrage til at 

fremme en bæredygtig vækst i de maritime 

erhverv og kystsamfundene og en 

bæredygtig udnyttelse af hav- og 

kystressourcerne. 

Begrundelse 

At styrke det grænseoverskridende samarbejde er afgørende for den integrerede havpolitik og 

navnlig den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) I sin nylige meddelelse "Blå vækst – 

mulighederne for bæredygtig vækst i den 

maritime økonomi" har Kommissionen 

udpeget en række igangværende EU-

initiativer, som har til formål at 

gennemføre Europa 2020-strategien for 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I 

samme meddelelse udpeges der ligeledes 

en række sektorspecifikke aktiviteter, som 

initiativerne om blå vækst skal sætte fokus 

på i fremtiden, og som den maritime 

fysiske planlægning og strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning skal yde den 

fornødne støtte til. 

(5) I sin nylige meddelelse "Blå vækst – 

mulighederne for bæredygtig vækst i den 

maritime økonomi" har Kommissionen 

udpeget en række igangværende EU-

initiativer, som har til formål at 

gennemføre Europa 2020-strategien for 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I 

samme meddelelse udpeges der ligeledes 

en række sektorspecifikke aktiviteter, som 

initiativerne om blå vækst skal sætte fokus 

på i fremtiden, og som den maritime 

fysiske planlægning og strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning skal yde den 

fornødne støtte til. Medlemsstaternes klare 

støtte på disse nærmere bestemte 
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strategiske områder vil betyde juridisk 

sikkerhed og forudsigelighed for 

offentlige og private aktørers 

investeringer, som vil have 

løftestangseffekt på alle sektorpolitikker i 

forbindelse med hav- og kystområderne. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I De Forenede Nationers 

Havretskonvention (UNCLOS) anføres det 

i præamblen, at spørgsmål vedrørende 

udnyttelsen af havområder er indbyrdes tæt 

forbundne og skal betragtes som en helhed. 

Opstilling af planer for det maritime rum 

og udarbejdelsen af en struktur for 

udnyttelsen de rettigheder, der indrømmes i 

henhold til UNCLOS, er den logiske følge 

heraf og et praktisk redskab, der kan 

hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 

deres forpligtelser. 

(7) I De Forenede Nationers 

Havretskonvention (UNCLOS) anføres det 

i præamblen, at spørgsmål vedrørende 

udnyttelsen af havområder er indbyrdes tæt 

forbundne og skal betragtes som en helhed. 

Opstilling af planer for det maritime rum 

og udarbejdelsen af en struktur for 

udnyttelsen de rettigheder, der indrømmes i 

henhold til UNCLOS, er den logiske følge 

heraf og et praktisk redskab, der kan 

hjælpe medlemsstaterne og de kompetente 

subnationale myndigheder med at opfylde 

deres forpligtelser. 

Begrundelse 

I mange medlemsstater, heriblandt Italien, forvaltes territorialfarvandene ikke direkte af staten, 

men derimod af subnationale enheder, såsom regionerne. Assistancen i henhold til UNCLOS' 

praktiske redskaber bør overlades til den kompetente myndighed. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at sikre konsekvens og juridisk 

klarhed bør det geografiske 

anvendelsesområde for den maritime 

fysiske planlægning og strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning defineres i 

overensstemmelse med Unionens gældende 

(10) For at sikre konsekvens og juridisk 

klarhed bør det geografiske 

anvendelsesområde for den maritime 

fysiske planlægning og integreret 

kystzoneforvaltning defineres i 

overensstemmelse med Unionens gældende 



 

 

 PE519.425/ 5 

 DA 

retsinstrumenter og den internationale 

søret. 

retsinstrumenter og den internationale 

søret, navnlig UNCLOS. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det 

er Unionen, der fastsætter reglerne for den 

maritime fysiske planlægning og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning, er det 

medlemsstaterne og deres ansvarlige 

myndigheder, der for deres farvande og 

kystzoner har ansvaret for at udarbejde og 

fastlægge indholdet af sådanne planer og 

strategier, herunder fordelingen af det 

maritime rum på de forskellige 

sektoraktiviteter. 

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det 

er Unionen, der fastsætter en gennemsigtig 

og sammenhængende ramme for den 

maritime fysiske planlægning og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning, er det 

medlemsstaterne og deres ansvarlige 

myndigheder, der for deres farvande og 

kystzoner har ansvaret for at udarbejde og 

fastlægge indholdet af sådanne planer og 

strategier, herunder fordelingen af det 

maritime rum på de forskellige 

sektoraktiviteter og maritime anvendelser. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at efterleve proportionalitets- og 

nærhedsprincippet og holde yderligere 

administration på et minimum bør 

gennemførelsen af dette direktiv i videst 

muligt omfang bygge på eksisterende 

nationale regler og mekanismer. 

Strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning bør bygge på de 

principper og elementer, der er fastsat i 

Rådets henstilling 2002/413/EF og Rådets 

afgørelse 2010/631/EU. 

(13) For at efterleve proportionalitets- og 

nærhedsprincippet og holde yderligere 

administration på et minimum bør 

gennemførelsen af dette direktiv i videst 

muligt omfang bygge på eksisterende 

nationale og regionale 

havkonventionsrelaterede regler og 

mekanismer. Strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning bør bygge på de 

principper og elementer, der er fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

henstilling 2002/413/EF om 

gennemførelse af integreret 

kystzoneforvaltning i Europa
18a
 og Rådets 

afgørelse 2010/631/EU. 

 
18a
 EFT L 148 af 6.6.2002, s. 24. 
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Begrundelse 

De eksisterende havområdestrukturer kan hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres 

forpligtelser og gøre deres samarbejde mere effektivt. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Der bør i forbindelse med den 

maritime fysiske planlægning og den 

integrerede kystzoneforvaltning anvendes 

en økosystembaseret tilgang som 

omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 

2008/56/EF, således at det sikres, at det 

samlede pres fra alle aktiviteter holdes 

inden for niveauer, der er forenelige med 

opnåelsen af en god miljøtilstand, og at de 

marine økosystemers evne til at håndtere 

menneskeskabte forandringer ikke bringes 

i fare, samtidig med at nuværende og 

kommende generationer kan udnytte havets 

goder og ydelser bæredygtigt. 

(15) Der bør i forbindelse med den 

maritime fysiske planlægning og den 

integrerede kystzoneforvaltning anvendes 

en økosystembaseret tilgang som 

omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 

2008/56/EF, og der bør tages højde for 

nærhedsprincippet, 

forsigtighedsprincippet og princippet om 

forebyggende indsats som omhandlet i 

artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

således at det sikres, at det samlede pres fra 

alle kyst- og havbaserede aktiviteter holdes 

inden for niveauer, der er forenelige med 

opnåelsen af en god miljøtilstand og med 

bevarelsen af naturressourcerne, og at de 

marine økosystemers evne til at håndtere 

menneskeskabte forandringer ikke bringes 

i fare, samtidig med at nuværende og 

kommende generationer kan udnytte havets 

goder og ydelser bæredygtigt. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Maritim fysisk planlægning og 

integreret kystzoneforvaltning vil bl.a. 

bidrage til at realisere målene i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 

af anvendelsen af energi fra vedvarende 

(16) Maritim fysisk planlægning og 

integreret kystzoneforvaltning vil bl.a. 

bidrage til at realisere målene i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 

af anvendelsen af energi fra vedvarende 
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energikilder
19
, Rådets forordning (EF) nr. 

2371/2002 af 20. december 2002 om 

bevarelse og bæredygtig udnyttelse af 

fiskeressourcerne som led i den fælles 

fiskeripolitik
20
, Europa-Parlamentets og 

Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. 

april 2004 om ændring af beslutning nr. 

1692/96/EF om Fællesskabets 

retningslinjer for udvikling af det 

transeuropæiske transportnet
21
, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger, EU's 

biodiversitetsstrategi frem til 2020
22
, 

Køreplanen til et ressourceeffektivt 

Europa
23
 og EU-strategien for tilpasning til 

klimaændringer
24
 samt i givet fald de mål, 

der er fastsat inden for rammerne af EU's 

regionalpolitik, herunder 

havområdestrategierne og de 

makroregionale strategier. 

energikilder
19
, Rådets forordning (EF) nr. 

2371/2002 af 20. december 2002 om 

bevarelse og bæredygtig udnyttelse af 

fiskeressourcerne som led i den fælles 

fiskeripolitik
20
, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 

november 2009 om beskyttelse af vilde 

fugle
20a
, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. 

maj 1992 om bevaring af naturtyper samt 

vilde dyr og planter
20b
, Europa-

Parlamentets og Rådets beslutning nr. 

884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring 

af beslutning nr. 1692/96/EF om 

Fællesskabets retningslinjer for udvikling 

af det transeuropæiske transportnet
21
, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger, EU's 

biodiversitetsstrategi frem til 2020
22
, 

Køreplanen til et ressourceeffektivt 

Europa
23
 og EU-strategien for tilpasning til 

klimaændringer
24
 og Kommissionens 

meddelelse COM(2009)0008 om EU's 

søtransportpolitik frem til 2018 – 

strategiske mål og anbefalinger samt i 

givet fald de mål, der er fastsat inden for 

rammerne af EU's regionalpolitik, herunder 

havområdestrategierne og de 

makroregionale strategier. 

19
 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16. 

19 
EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16. 

20
 EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. 

20
 EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

 

 20a
 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7. 

 20b
 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. 

21
 EUT L 167 af 30.4.2005, s. 1. 

21
 EUT L 167 af 30.4.2005, s. 1.

 

22
 KOM(2011) 244 endelig. 

22
 COM(2011) 244 endelig.

 

23
 KOM(2011) 571 endelig. 

23
 COM(2011) 571 endelig.

 

24
 COM(2013) XXX. 

24
 COM(2013) XXX.
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Hav- og kystbaserede aktiviteter er 

ofte indbyrdes tæt forbundne. Planerne for 

det maritime rum og strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning bør derfor 

koordineres indbyrdes eller integreres med 

hinanden for at sikre en bæredygtig 

udnyttelse af det maritime rum og 

forvaltning af kystzonerne, som tager 

hensyn til sociale, økonomiske og 

miljømæssige faktorer. 

(17) Hav- og kystbaserede aktiviteter er 

ofte indbyrdes tæt forbundne og 

afhængige. Planerne for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning bør derfor koordineres 

og samordnes indbyrdes eller integreres 

med hinanden for at sikre en bæredygtig 

udnyttelse af det maritime rum og 

forvaltning af kystzonerne, som tager 

hensyn til sociale, økonomiske og 

miljømæssige faktorer og mål. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at kunne realisere de mål, der er 

fastsat i dette direktiv, bør de fysiske 

planer og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen 

lige fra problemformulering, indsamling af 

oplysninger, planlægning og 

beslutningstagning til gennemførelse og 

overvågning af gennemførelsen, og de bør 

baseres på den bedste tilgængelige 

videnskabelige dokumentation. Der bør i 

videst muligt omfang gøres brug af de 

mekanismer, der er indført ved gældende 

eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 

2010/477/EU om kriterier og metodiske 

standarder for god miljøtilstand i 

havområder eller Kommissionens initiativ 

"Viden om havene 2020"
25
. 

(18) For at kunne realisere de mål, der er 

fastsat i dette direktiv, bør de fysiske 

planer og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen 

lige fra problemformulering, indsamling af 

oplysninger, planlægning og 

beslutningstagning til gennemførelse og 

overvågning af gennemførelsen, revision 

eller ajourføring, og de bør baseres på den 

bedste og nyeste tilgængelige 

videnskabelige dokumentation. Der bør i 

videst muligt omfang gøres brug af de 

mekanismer, der er indført ved gældende 

eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 

2010/477/EU om kriterier og metodiske 

standarder for god miljøtilstand i 

havområder eller Kommissionens initiativ 

"Viden om havene 2020"
25
. 

25
 KOM(2010) 461 endelig.

 25
 COM(2010) 461 endelig. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Det vigtigste formål med maritim 

fysisk planlægning er at kortlægge og 

forvalte anvendelsen af det maritime rum 

og identificere konflikter på det maritime 

område. For at nå dette mål skal 

medlemsstaterne som et minimum sikre, at 

planlægningsprocessen resulterer i en 

detaljeret kortlægning af de forskellige 

former for anvendelse af det maritime rum, 

idet der tages højde for langsigtede 

ændringer som følge af klimaændringerne. 

(19) De vigtigste formål med maritim 

fysisk planlægning er at kortlægge og 

forvalte anvendelsen af det maritime rum 

og identificere og minimere tværsektorale 

konflikter på det maritime område og 

fremme bæredygtig vækst inden for den 

maritime sektor. For at nå disse mål skal 

medlemsstaterne som et minimum sikre, at 

planlægningsprocessen resulterer i en 

detaljeret kortlægning af de forskellige 

former for anvendelse af det maritime rum, 

idet der tages højde for langsigtede 

ændringer som følge af klimaændringerne. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Medlemsstaterne bør ikke blot høre, 

men også koordinere deres planer og 

strategier med myndighederne i de 

relevante medlemsstater eller tredjelande i 

den pågældende havregion, subregion eller 

kystzone i overensstemmelse med disse 

medlemsstaters og tredjelandes rettigheder 

og forpligtelser i henhold til EU-

lovgivningen eller international ret. Et 

effektivt samarbejde på tværs af grænserne 

medlemsstaterne imellem og med 

tilstødende tredjelande kræver, at der 

udpeges ansvarlige myndigheder i hver 

medlemsstat. Medlemsstaterne bør derfor 

udpege en eller flere myndigheder, der 

skal være ansvarlige for samarbejdet med 

de øvrige medlemsstater og tredjelande. 

Eftersom der er stor forskel på de 

forskellige havregioner, subregioner og 

kystzoner, er det ikke hensigtsmæssigt at 

fastsætte detaljerede bestemmelser for 

(20) Medlemsstaterne bør ikke blot høre, 

men også så vidt muligt koordinere deres 

planer og strategier med myndighederne i 

de relevante medlemsstater eller 

tredjelande i den pågældende havregion, 

subregion eller kystzone i 

overensstemmelse med disse 

medlemsstaters og tredjelandes rettigheder 

og forpligtelser i henhold til EU-

lovgivningen eller international ret. Et 

effektivt samarbejde på tværs af grænserne 

medlemsstaterne imellem og med 

tilstødende tredjelande kræver, at der 

udpeges ansvarlige myndigheder i hver 

medlemsstat. Medlemsstaterne bør derfor 

udpege kompetente myndigheder, der skal 

være ansvarlige for samarbejdet med de 

øvrige medlemsstater og tredjelande. 

Eftersom der er stor forskel på de 

forskellige havregioner, subregioner og 

kystzoner, er det ikke hensigtsmæssigt at 
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disse samarbejdsmekanismer i dette 

direktiv. 

fastsætte detaljerede bestemmelser for 

disse samarbejdsmekanismer i dette 

direktiv. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) For at kunne tilpasse kystzonerne til 

klimaforandringerne og bekæmpe erosion 

eller for stor landhævning, risici for 

havets indtrængen, forringelse af 

miljøtilstanden og tab af biodiversitet i 

økosystemerne ved kysten er det vigtigt 

med en korrekt, bæredygtig og miljøvenlig 

håndtering af kystaflejringer, hvorved 

situationen i sårbare områder, der er 

særlig udsatte for risici, kan blive 

genoprettet. Undersøiske 

sedimentaflejringer på fastlandssoklen 

kan udnyttes, hvis der er mangel på 

sedimentressourcer i kystsystemerne. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er 

en kompleks opgave, som inddrager 

myndighederne, de erhvervsdrivende og de 

øvrige interessenter på forskellige 

niveauer. Hvis der skal opnås en 

bæredygtig udvikling på en effektiv måde, 

er det vigtigt, at de berørte parter, 

myndighederne og offentligheden høres i 

overensstemmelse med den relevante EU-

lovgivning på et hensigtsmæssigt stadium i 

forberedelsen af de fysiske planer for det 

maritime rum og de strategier for integreret 

kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i 

henhold til dette direktiv. Artikel 2, stk. 2, i 

direktiv 2003/35/EF er et godt eksempel 

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er 

en kompleks opgave, som inddrager 

myndighederne, de erhvervsdrivende og de 

øvrige interessenter på forskellige 

niveauer. Hvis der skal opnås en 

bæredygtig udvikling på en effektiv måde, 

er det vigtigt, at de berørte parter, 

myndighederne og offentligheden høres i 

overensstemmelse med den relevante EU-

lovgivning på et hensigtsmæssigt stadium i 

forberedelsen af de fysiske planer for det 

maritime rum og de strategier for integreret 

kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i 

henhold til dette direktiv. 
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på bestemmelser om offentlige høringer. 

Begrundelse 

Direktivforslaget henviser til EU's lovgivningsmæssige bestemmelser i almindelighed. 

Direktivets strategiske, fremadskridende og proceduremæssige karakter passer ikke med en 

angivelse af en særlig bestemmelse som eksempel. TEUF foreskriver desuden, at 

medlemsstaterne skal handle i overensstemmelse med Unionens relevante lovgivninger. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) For at sikre, at planerne og 

strategierne udarbejdes på grundlag af 

pålidelige oplysninger og for at undgå 

yderligere administration er det meget 

vigtigt, at medlemsstaterne indsamler de 

bedste tilgængelige oplysninger ved at gøre 

brug af eksisterende instrumenter og 

værktøjer til dataindsamling, så som dem, 

der er udviklet som led i initiativet "Viden 

om havene 2020". 

(25) For at sikre, at planerne og 

strategierne udarbejdes på grundlag af 

pålidelige oplysninger og for at undgå 

yderligere administration er det meget 

vigtigt, at medlemsstaterne indsamler og 

anvender de bedste tilgængelige 

oplysninger ved at tilskynde de relevante 

aktører til at dele deres data og 

oplysninger og gøre brug af eksisterende 

instrumenter og værktøjer til 

dataindsamling, så som dem, der er 

udviklet som led i initiativet "Viden om 

havene 2020". 

Begrundelse 

Mange aktører som f.eks. mineselskaber eller olie- og gasselskaber indsamler enorme mængder 

data, før de påbegynder udvindinger, men disse data bliver aldrig brugt eller delt bagefter. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) For at støtte en bred og koordineret 

anvendelse af dette direktiv på Unionens 

område bør der under eksisterende 

finansielle instrumenter findes ressourcer 

til støtte af demonstrationsprogrammer og 
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udveksling af bedste praksis for lovende 

fremgangsmåder for strategier, fysiske 

planer og forvaltningsplaner for kystzoner 

og det maritime rum. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Det er yderst vigtigt, at direktivets 

bestemmelser gennemføres rettidigt, 

eftersom EU har vedtaget en række 

politiske initiativer, der skal gennemføres 

senest i 2020, og som dette direktiv har til 

formål at støtte. Der bør derfor vedtages en 

kortest mulig frist for gennemførelsen af 

dette direktiv — 

(28) Det er yderst vigtigt, at direktivets 

bestemmelser gennemføres rettidigt, 

eftersom EU har vedtaget en række 

politiske initiativer, der skal gennemføres 

senest i 2020, og som dette direktiv har til 

formål at støtte og supplere. Der bør derfor 

vedtages en kortest mulig frist for 

gennemførelsen af dette direktiv — 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved dette direktiv fastlægges der en 

ramme for maritim fysisk planlægning og 

integreret kystzoneforvaltning, som har til 

formål at fremme en bæredygtig 

økonomisk vækst i de maritime erhverv og 

kystsamfundene og en bæredygtig 

udnyttelse af hav- og kystressourcerne. 

1. Ved dette direktiv fastlægges der en 

ramme for maritim fysisk planlægning og – 

hvor det er relevant – med inddragelse af 

en integreret kystzoneforvaltning, som har 

til formål at fremme en bæredygtig 

udvikling og økonomisk vækst i de 

maritime erhverv og kystsamfundene og en 

bæredygtig udnyttelse af hav- og 

kystressourcerne gennem særlig støtte til 

de prioriterede områder, der er nærmere 

bestemt i Kommissionens meddelelse af 

13. september 2012 med titlen "Blå vækst 

– mulighederne for bæredygtig vækst i 

den maritime økonomi". 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Inden for rammerne af EU's havpolitik 

forpligtes medlemsstaterne i henhold til 

denne ramme til at udarbejde og 

gennemføre fysiske planer for det maritime 

rum og strategier for integreret 

kystzoneforvaltning med det sigte at nå de 

mål, der er fastsat i artikel 5. 

2. Inden for rammerne af EU's havpolitik 

forpligtes medlemsstaterne i henhold til 

rammen i dette direktiv til at udarbejde og 

gennemføre fysiske planer for det maritime 

rum og strategier for integreret 

kystzoneforvaltning med det sigte at nå de 

mål, der er fastsat i artikel 5, samtidig med 

at der tages hensyn til samspillet mellem 

land og hav og styrket 

grænseoverskridende samarbejde på 

grundlag af de respektive bestemmelser i 

UNCLOS. 

Begrundelse 

Ny formulering, som giver medlemsstaterne større frihed til at vælge, hvordan de vil 

gennemføre den integrerede kystzoneforvaltning. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Bestemmelserne i dette direktiv 

anvendes på marine farvande og kystzoner. 

1. Bestemmelserne i dette direktiv 

anvendes på alle Unionens marine 

farvande og kystzoner i overensstemmelse 

med den eksisterende europæiske og 

nationale lovgivning. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 

aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål 

eller den nationale sikkerhed. 

Medlemsstaterne bestræber sig ikke desto 

mindre på at sikre, at sådanne aktiviteter 

udføres på en sådan måde, at de er 

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 

aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål 

eller den nationale sikkerhed. 

Medlemsstaterne bestræber sig ikke desto 

mindre på at sikre, at sådanne aktiviteter, i 

det omfang det er rimeligt og praktisk 
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forenelige med målene i dette direktiv. muligt, udføres på en sådan måde, at de er 

forenelige med målene i dette direktiv. 

 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. "Kystzone": det geomorfologiske 

område på begge sider af kystlinjen, der på 

havsiden slutter ved den yderste grænse 

for medlemsstaternes territorialfarvande 

og på landsiden ved den grænse, som 

medlemsstaterne fastsætter i deres 

strategier for integreret 

kystzoneforvaltning. 

1. "Kystzone": kystlinjen og det 

geomorfologiske område på begge sider af 

kystlinjen som fastsat af medlemsstaterne 

i deres respektive lovgivning, og hvor 

grænsen på havsiden ikke går ud over 

deres territorialfarvande. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. "Integreret havpolitik": en EU-politik, 

som har til formål at fremme en 

koordineret og sammenhængende 

beslutningstagning med henblik på at 

maksimere den bæredygtige udvikling, 

økonomiske vækst og sociale samhørighed 

i medlemsstaterne, navnlig Unionens 

kystområder, øområder og regioner i den 

yderste periferi, samt maritime sektorer, 

gennem sammenhængende og 

koordinerede havrelaterede politikker og 

relevant internationalt samarbejde. 

2. "Integreret havpolitik": en EU-politik, 

som er fastlagt for at fremme en 

koordineret og sammenhængende 

tværsektoriel og grænseoverskridende 

havforvaltning med henblik på at 

maksimere den bæredygtige udvikling, 

økonomiske vækst og sociale samhørighed 

i medlemsstaterne, navnlig Unionens 

kystområder, øområder og regioner i den 

yderste periferi, samt maritime sektorer, 

gennem sammenhængende og 

koordinerede havrelaterede politikker og 

relevant internationalt samarbejde. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 2 a (nyt) 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. "Fysiske planer for det maritime 

rum": en plan eller planer fremkommet 

efter en offentlig procedure, der omfatter 

analyse og planlægning af den rumlige og 

tidsmæssige fordeling af menneskelige 

aktiviteter i havområderne med det formål 

at opnå økonomiske, miljømæssige og 

sociale mål som fastlagt i dette direktiv og 

i overensstemmelse med de relevante 

nationale politikker med henblik på at 

kortlægge udnyttelsen af det maritime 

rum til forskellige havbaserede aktiviteter, 

navnlig ved at fremme flere former for 

udnyttelse. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. "Integrerede strategier for 

kystzoneforvaltning": de formelle og 

uformelle metoder og/eller strategier til 

integreret forvaltning af alle politiske 

procedurer, der berører kystzonerne, og 

som har til formål at styre og koordinere 

samspillet mellem land- og havbaserede 

aktiviteter i kystzonerne henblik på at 

sikre en bæredygtig udvikling af kyst- og 

havområderne. Sådanne strategier sikrer, 

at der er sammenhæng på tværs af 

sektorerne mellem de forskellige 

forvaltnings- og udviklingsbeslutninger 

for at forhindre, eller i det mindste 

begrænse, konflikter om udnyttelsen af 

kystområderne. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 4 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. "Marine farvande": farvande, havbund 

og undergrund som omhandlet i artikel 3, 

stk. 1, i direktiv 2008/56/EF. 

4. "Marine farvande": farvande, havbund 

og undergrund på havsiden af den 

basislinje, hvorfra 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 undtagelse af 

vandområderne omkring de lande og 

territorier, der er nævnt i bilag II til 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, og de franske oversøiske 

departementer og administrative enheder. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. "Offentlighed": deltagelse af en eller 

flere fysiske eller juridiske personer og i 

henhold til national lovgivning eller praksis 

disses foreninger, organisationer eller 

grupper. 

5. "Offentlighed": en eller flere fysiske 

eller juridiske personer og i henhold til 

national lovgivning eller praksis disses 

foreninger, organisationer eller grupper. 

Begrundelse 

Rettelse, idet offentlighed i sig selv ikke betyder at inddrage nogen i noget. Ellers skulle det 

hedde "offentlig deltagelse". 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – nr. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. "God miljøtilstand": miljøtilstand som 

omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 

2008/56/EF. 

7. "God miljøtilstand": miljøtilstand som 

omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 

2008/56/EF og Kommissionens afgørelse 

2010/477/EU. 
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Begrundelse 

Kommissionens afgørelse 2010/477/EU fastsætter mere detaljerede retningslinjer for 

definitionen af og kriterierne for "god miljøtilstand". 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat udarbejder og 

gennemfører en eller flere fysiske planer 

for det maritime rum og en eller flere 

strategier for integreret 

kystzoneforvaltning. Disse kan udarbejdes 

i særskilte dokumenter. 

1. Hver medlemsstat udarbejder og 

gennemfører maritim fysisk planlægning. 

Hvis en medlemsstat ikke integrerer 

samspillet mellem land og hav i sin fysiske 

plan for det maritime rum, skal dette 

samspil forvaltes gennem integreret 

kystzoneforvaltning. Medlemsstaterne 

beslutter, om de vil følge en integreret 

model eller udarbejde fysiske planer for 

det maritime rum og strategier for 

integreret kystzoneforvaltning særskilt. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne eller de kompetente 

regionale eller lokale myndigheder er 

ansvarlige for at udforme og beslutte 

indholdet af sådanne planer og strategier, 

herunder tildeling af maritimt rum til de 

forskellige sektoraktiviteter samt 

havbaserede og marine aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved udarbejdelsen af planerne og 

strategierne skal medlemsstaterne tage 

behørigt hensyn til de særlige forhold, der 

gør sig gældende i de forskellige 

havregioner og subregioner, de respektive 

sektoraktiviteter, de berørte marine 

farvande og kystzoner og potentielle 

virkninger af klimaændringerne. 

3. Ved udarbejdelsen af planerne og 

strategierne skal medlemsstaterne tage 

behørigt hensyn til de særlige forhold, 

behov og muligheder, der gør sig 

gældende i de forskellige hav- og 

kystregioner og subregioner, de respektive 

eksisterende og fremtidige 

sektoraktiviteter, de berørte marine 

farvande og kystzoner og virkningerne af 

klimaændringerne. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Artikel 349 i TEUF skal navnlig i 

forbindelse med regionerne i den yderste 

periferi overholdes under hensyntagen til 

disse regioners særlige karakteristika og 

begrænsninger. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De fysiske planer for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning skal bygge på en 

økosystembaseret tilgang, der letter 

sameksistensen og hindrer konflikter 

mellem konkurrerende sektoraktiviteter i 

de marine farvande og kystzonerne, og som 

tager sigte på at bidrage til at: 

1. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning skal bygge på den 

økosystembaserede tilgang og de 

økonomiske og sociale kriterier på samme 

niveau for at støtte bæredygtig udvikling 

og vækst i den maritime sektor. De skal 

fremme sameksistensen af de relevante 

sektoraktiviteter på en kompatibel måde, 

minimere konflikter mellem disse 

sektoraktiviteter i de marine farvande og 

kystzonerne, og fremme det 

grænseoverskridende samarbejde og de 

forskellige sektorers udnyttelse af det 
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samme maritime rum. 

 2. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning tager sigte på at 

bidrage til følgende EU-mål: 

a) sikre EU's energiforsyning ved at 

fremme udviklingen af havenergikilder og 

nye og vedvarende former for energi, 

sammenkoblingen af energinet og 

energieffektivitet 

a) sikre EU's energiforsyning ved at 

fremme udviklingen af havenergikilder og 

nye og vedvarende former for energi, 

sammenkoblingen af energinet og 

energieffektivitet 

b) fremme udviklingen af søtransport og 

tilvejebringe effektive og rentable 

skibsruter i hele Europa, herunder adgang 

til havne og transportsikkerhed 

b) fremme udviklingen af søtransport i hele 

Europa, herunder adgang til havne, 

transportsikkerhed, multimodale 

forbindelser og bæredygtighed 

c) fremme en bæredygtig udvikling og 

vækst i fiskeri- og akvakultursektoren og 

fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de 

dermed forbundne sektorer 

c) fremme en bæredygtig udvikling i 

fiskerisektoren og bæredygtig vækst i 

akvakultursektoren og fremme 

beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed 

forbundne sektorer 

d) sikre bevarelse, beskyttelse og 

forbedring af miljøet og en fornuftig og 

rationel udnyttelse af naturressourcerne, 

særlig med henblik på at opnå en god 

miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet 

og forringelsen af økosystemtjenesterne og 

reducere risikoen for forurening af 

havmiljøet 

d) sikre bevarelse, beskyttelse og 

forbedring af miljøet gennem et 

repræsentativt og sammenhængende 

netværk af beskyttede områder og en 

fornuftig, forsigtig og rationel udnyttelse af 

naturressourcerne, særlig med henblik på at 

opnå en god miljøtilstand, standse tabet af 

biodiversitet og forringelsen af 

økosystemtjenesterne og reducere og 

forebygge risikoen for forurening af hav- 

og kystområder 

e) sikre, at kyst- og havområderne er 

modstandsdygtige over for 

klimaændringer. 

e) sikre, at kyst- og havområderne bliver 

mere modstandsdygtige over for 

virkningerne af klimaændringer, for at 

beskytte sårbare kystområder. 

 3. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning kan tage sigte på at 

fremme nationale mål, såsom at: 

 a) fremme en bæredygtig råstofudvinding 

 b) fremme en bæredygtig turisme 

 c) sikre bevarelse og beskyttelse af 

kulturarven 

 d) garantere offentligheden anvendelse 

heraf til fritidsformål og andre formål 
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 e) bevare de traditionelle 

socioøkonomiske forhold knyttet til den 

maritime økonomi. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning skal indeholde de 

operationelle etaper, der skal gennemføres 

for at nå målene i artikel 5, idet der tages 

hensyn til alle de relevante aktiviteter og 

foranstaltninger, der finder anvendelse på 

dem. 

1. Den enkelte medlemsstat fastsætter 

proceduremæssige etaper, der skal 

gennemføres for at nå målene i artikel 5, 

idet der tages hensyn til de relevante 

aktiviteter, anvendelser og 

foranstaltninger, der finder anvendelse på 

dem. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) sikre et effektivt grænseoverskridende 

samarbejde medlemsstaterne imellem og 

mellem de nationale myndigheder og de 

interessenter, der er berørt af de relevante 

sektorpolitikker 

b) sikre effektiv inddragelse af de 

interessenter, der er berørt af de relevante 

sektorpolitikker i overensstemmelse med 

artikel 9 

Begrundelse 

Interessenter skal inddrages. At kræve samarbejde ville være at gå for vidt og ville forhale 

processen. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) sikre effektivt grænseoverskridende 
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 DA 

samarbejde mellem medlemsstaterne i 

henhold til artikel 12 

Begrundelse 

Da inddragelse af interessenter og grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne 

er to helt forskellige ting, er det bedre at nævne dem i to forskellige stykker. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) identificere planernes og strategiernes 

grænseoverskridende virkninger på de 

marine farvande og kystzoner, der 

henhører under tredjelandes 

højhedsområde eller jurisdiktion i samme 

havregion eller subregion og berørte 

kystzoner og håndtere disse virkninger i 

samarbejde med disse landes ansvarlige 

myndigheder, jf. artikel 12 og 13. 

c) identificere planernes og strategiernes 

grænseoverskridende virkninger på de 

marine farvande og kystzoner, der 

henhører under tredjelandes 

højhedsområde eller jurisdiktion i samme 

havregion eller subregion og berørte 

kystzoner og håndtere disse virkninger i 

samarbejde med disse landes ansvarlige 

myndigheder, jf. artikel 13. 

Begrundelse 

Artikel 12 henviser til andre medlemsstater, ikke til tredjelande, og henvisningen til artikel 12 

udgår derfor. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) på den ene side være baseret på de 

bedste tilgængelige data og på den anden 

side garantere den nødvendige fleksibilitet 

for at tage højde for fremtidig udvikling 

Begrundelse 

Direktivets mål er ambitiøse, især for de lande, som endnu ikke har erfaring med maritim fysisk 

planlægning eller integreret kystzoneforvaltning. Derfor er det vigtigt at understrege behovet 
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 DA 

for fleksibilitet og behovet for data. Det maritime miljø er et meget komplekst, endnu til dels 

ukendt miljø under stadig forandring. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De fysiske planer for det maritime rum 

skal som et minimum indeholde en 

kortlægning af de marine farvande, som 

fastlægger den faktiske og potentielle 

rumlige og tidsmæssige fordeling af alle 

relevante maritime aktiviteter med henblik 

på at nå målene i artikel 5. 

1. De fysiske planer for det maritime rum 

skal som et minimum indeholde en 

kortlægning af de marine farvande, som 

fastlægger den faktiske, tilsigtede og 

potentielle rumlige og tidsmæssige 

fordeling af alle relevante maritime 

anvendelser og aktiviteter og 

hovedbestanddele i økosystemet med 

henblik på at nå EU-målene i artikel 5. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved udarbejdelsen af de fysiske planer 

for det maritime rum skal medlemsstaterne 

mindst tage følgende aktiviteter i 

betragtning: 

2. Ved udarbejdelsen af de fysiske planer 

for det maritime rum skal medlemsstaterne 

bl.a. tage følgende anvendelser og 

aktiviteter i betragtning: 

Begrundelse 

Ikke alle de nævnte punkter er aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 – litra a-g og litra h-j (nye) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) anlæg til udvinding af energi og 

produktion af vedvarende energi 

a) anlæg til udvinding af energi, produktion 

af vedvarende energi og transport heraf til 
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 DA 

landjorden 

b) anlæg til udvinding af olie og gas og 

infrastrukturer i forbindelse hermed 

b) anlæg til efterforskning efter og 

udvinding af olie, gas og andre råstoffer 

samt infrastrukturer i forbindelse hermed 

c) skibsruter c) skibsruter 

d) undersøiske kabel- og rørforbindelser d) undersøiske kabel- og rørforbindelser 

e) fiskepladser e) eksisterende og potentielle fiskepladser 

f) havbrug f) havbrug 

g) naturbeskyttelsesområder. g) natur- og artsbeskyttelsesområder, 

Natura 2000-områder, andre følsomme 

marine økosystemer og tilgrænsende 

områder, i overensstemmelse med EU-

retten og national ret 

 h) hav- og kystturisme 

 i) kulturarvssteder 

 j) militære øvelsesområder. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning skal som et minimum 

indeholde en liste over eksisterende 

foranstaltninger, der anvendes på 

kystzoner, og en analyse af, om der er 

behov for yderligere tiltag for at nå målene 

i artikel 5. Der skal i forbindelse med disse 

strategier fastlægges en integreret 

gennemførelse af de tværsektorielle 

politikker, og der skal tages højde for 

samspillet mellem land- og havbaserede 

aktiviteter. 

1. Ved udarbejdelsen af integreret 

kystzoneforvaltning skal medlemsstaterne 

afgøre, om de vil bruge et sæt af 

praksisser eller en eller flere strategier. 

De skal identificere eksisterende 

foranstaltninger, der anvendes på 

kystzoner, og udarbejde en analyse af, om 

der er behov for yderligere tiltag for at nå 

målene i artikel 5. Integreret 

kystzoneforvaltning skal styrke en 

integreret gennemførelse af de 

tværsektorielle politikker, og der skal tages 

højde for samspillet mellem land- og 

havbaserede aktiviteter for at sikre 

samspillet mellem hav- og kystzonerne. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – indledning 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved udarbejdelsen af strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning skal 

medlemsstaterne mindst tage følgende 

aktiviteter i betragtning: 

2. Ved udarbejdelsen af strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning skal 

medlemsstaterne tage følgende i 

betragtning: 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udnyttelsen af specifikke 

naturressourcer, herunder anlæg til 

udvinding af energi og produktion af 

vedvarende energi 

udgår 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) allerede indførte metoder og strategier 

i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets henstilling 2002/413/EF 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) eksisterende formelle og uformelle 

metoder, netværk samt 

grænseoverskridende 

samarbejdsmekanismer 
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 DA 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ac) relevante aktiviteter, anlæg, faciliteter 

og infrastrukturer 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) udviklingen af infrastruktur, 

energifaciliteter, transport, havne, 

maritime anlæg og andre strukturer, også 

grøn infrastruktur 

udgår 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) landbrug og industri udgår 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) fiskeri og akvakultur udgår 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 
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 DA 

Artikel 8 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) bevarelse, genopretning og forvaltning 

af kystøkosystemer, økosystemtjenester og 

naturen, kystlandskaber og øer 

e) beskyttelse, bevarelse, genopretning og 

forvaltning af kystøkosystemer, beskyttede 

deltaer og vådområder, økosystemtjenester 

og naturen, kystlandskaber og øer 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) afbødning af og tilpasning til 

klimaændringerne. 

f) afbødning af og tilpasning til 

klimaændringerne, især forøgelse af 

økosystemets modstandsdygtighed. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne indfører metoder til at 

inddrage alle interesserede parter på et 

tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de 

fysiske planer for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning. 

Medlemsstaterne indfører metoder til at 

inddrage offentligheden ved at informere 

og høre de relevante interessenter og 

myndigheder samt den berørte 

offentlighed på et tidligt tidspunkt i 

udarbejdelsen af de fysiske planer for det 

maritime rum og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning. Medlemsstaterne skal 

også sikre, at disse interessenter og 

myndigheder, samt den berørte 

offentlighed, får adgang til de endelige 

resultater. 

Begrundelse 

Inddragelse af offentligheden er et bredt udtryk, som må specificeres. Desuden kan stk. 1 og 2 

kombineres. 
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 DA 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det skal sikres, at alle relevante berørte 

parter og myndigheder og den berørte 

offentlighed høres om udkastet til 

planerne og strategierne og har adgang til 

resultaterne, så snart de foreligger. 

udgår 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved udarbejdelsen af de metoder, der 

skal sikre den offentlige deltagelse, skal 

medlemsstaterne handle i 

overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser i EU-lovgivningen. 

udgår 

Begrundelse 

Den oprindelige ordlyd tilføjer intet. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne tilrettelægger 

indsamling af de bedste tilgængelige data 

og udveksling af de oplysninger, der er 

nødvendige for den maritime fysiske 

planlægning og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning. 

1. Medlemsstaterne tilrettelægger 

indsamling og anvendelse af de bedste 

tilgængelige data og udveksling af de 

oplysninger, der er nødvendige for den 

maritime fysiske planlægning og 

gennemførelsen af strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning. 
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 DA 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved tilrettelæggelsen af 

dataindsamlingen og udvekslingen af 

oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal 

medlemsstaterne i videst muligt omfang 

gøre brug af de instrumenter og værktøjer, 

der er udviklet inden for rammerne af den 

integrerede havpolitik. 

3. Ved tilrettelæggelsen af 

dataindsamlingen og udvekslingen af 

oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal 

medlemsstaterne i videst muligt omfang 

gøre brug af de instrumenter og værktøjer, 

der er udviklet inden for rammerne af den 

integrerede havpolitik og andre relevante 

EU-politikker, såsom dem, der er fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/2/EF af 14. marts 2007 om 

opbygning af en infrastruktur for 

geografisk information i Det Europæiske 

Fællesskab (Inspire)
27a

. 

 
27a
 EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1. 

Begrundelse 

Inspiredirektivet udgør grundlaget for indsamlingen af relevante data. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Planerne for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning er omfattet af 

bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF. 

Planerne for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning er omfattet af 

bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF og 

artikel 6 i direktiv 92/43/EØF, hvis det er 

relevant. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 



 

 

 PE519.425/ 29 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De medlemsstater, der grænser op til en 

kystzone eller et havområde henhørende 

under en anden medlemsstat, samarbejder 

med denne anden medlemsstat for at sikre, 

at planerne for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning er sammenhængende 

og koordineres på tværs af kystzonen eller 

den pågældende havregion og/eller 

subregion. I dette samarbejde skal der 

navnlig tages højde for tværnationale 

spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende 

infrastruktur. 

1. De medlemsstater, der grænser op til en 

kystzone eller et havområde henhørende 

under en anden medlemsstat, skal tage alle 

nødvendige skridt for at samarbejde med 

denne anden medlemsstat for at sikre, at 

planerne for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning er sammenhængende 

og koordineres på tværs af kystzonen eller 

den pågældende havregion og/eller 

subregion. I dette samarbejde skal der 

navnlig tages højde for tværnationale 

spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende 

infrastruktur, og sigtes mod en fælles 

vision for hver enkelt eksisterende og 

kommende havområdestrategi. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. For at muliggøre samarbejdet bør 

medlemsstaterne, hvis det er muligt, 

koordinere tidsplanen for nye fysiske 

planer for det maritime rum eller 

revisionen af eksisterende planer. 

Begrundelse 

Hvis der ikke gøres en indsats for at koordinere tidsplanen for den maritime planlægning, kan 

det gøre det vanskeligt for de kompetente myndigheder at samarbejde, selv om andre tekniske 

problemer og dataproblemer er blevet løst. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) regionale institutionelle a) regionale havkonventioner eller andre 
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 DA 

samarbejdsstrukturer, der dækker den 

berørte kystzone, havregion eller 

subregion, eller 

regionale institutionelle 

samarbejdsstrukturer, der dækker den 

berørte kystzone, havregion eller 

subregion, eller 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et netværk, der består af 

medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, 

og som dækker den berørte havregion 

og/eller subregion. 

b) et netværk, der består af 

medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, 

og som dækker den berørte kystzone, 

havregion og/eller subregion, eller 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) enhver anden model, som opfylder 

kravene i stk. 1. 

Begrundelse 

Generelt er en regional model at foretrække, men der kan være tilfælde, hvor en bilateral eller 

en anden strategi er mere praktisk. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstater, der grænser op til en 

kystzone eller et havområde henhørende 

under et tredjeland, bestræber sig på at 

koordinere deres planer for det maritime 

rum og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning med det pågældende 

tredjeland i den berørte havregion, 

Medlemsstater, der grænser op til en 

kystzone eller et havområde henhørende 

under et tredjeland, hører i 

overensstemmelse med international 

havret og internationale 

søfartskonventioner dette land og 

bestræber sig på at samarbejde og 
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 DA 

subregion eller kystzone. koordinere deres planer for det maritime 

rum og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning med det pågældende 

tredjeland i den berørte havregion, 

subregion eller kystzone. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Rapporten skal som et minimum 

indeholde oplysninger om gennemførelsen 

af artikel 6-13. 

2. Rapporten skal som et minimum 

indeholde oplysninger om gennemførelsen 

af artikel 6-13. Hvis det er muligt, 

harmoniseres rapportens form og indhold 

med de relevante specifikationer i direktiv 

2008/56/EF. 

Begrundelse 

Vi bør, hvis det er muligt, begrænse de ekstra administrative byrder på myndigheder, som 

allerede har mange rapporterings- og overvågningsforpligtelser i henhold til eksisterende EU-

lovgivning. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den 

gør rede for de fremskridt, der er gjort med 

gennemførelsen af direktivet. 

3. Kommissionen forelægger senest et år 

efter fristen for udarbejdelsen af de 

fysiske planer for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning Europa-Parlamentet 

og Rådet en rapport, hvori den gør rede for 

de fremskridt, der er gjort med 

gennemførelsen af direktivet. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 
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 DA 

Artikel 16 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter vedtage 

bestemmelser om: 

1. Kommissionen kan, uden at det berører 

specifikationer vedrørende substantielle 

relaterede planer og strategier, ved hjælp 

af gennemførelsesretsakter vedtage 

bestemmelser om: 

Begrundelse 

Den nye formulering præciserer anvendelsesområdet for bestemmelser, der vedtages ved hjælp 

af gennemførelsesretsakter. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 – litra a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de operationelle specifikationer for 

forvaltningen af oplysningerne i artikel 10, 

forudsat at sådanne specifikationer ikke er 

fastsat ved anden EU-lovgivning, som 

f.eks. direktiv 2007/2/EF eller 2008/56/EF, 

for så vidt angår 

a) de procesrelaterede specifikationer for 

forvaltningen af oplysningerne i artikel 10, 

forudsat at sådanne specifikationer ikke er 

fastsat ved anden EU-lovgivning, som 

f.eks. direktiv 2007/2/EF eller 2008/56/EF, 

for så vidt angår 

Begrundelse 

Præcisering af, at gennemførelsesretsakterne kun vedrører de procesrelaterede specifikationer 

for forvaltningen af oplysninger og ikke de operationelle specifikationer. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 – litra a – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– udveksling af data og samkøring med 

eksisterende procedurer for 

dataforvaltning og -indsamling og 

– en effektiv udveksling af data og 

samkøring med eksisterende systemer for 

dataforvaltning og -indsamling og 
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 DA 

Begrundelse 

Præcisering af, at de bestemmelser, Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, ikke skal regulere udvekslingen og forvaltningen generelt, men kun 

forbedre deres effektivitet. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 – litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de operationelle skridt i udarbejdelsen 

af fysiske planer for det maritime rum og 

strategier for integreret kystzoneforvaltning 

og rapporteringen herom, for så vidt angår: 

b) de procesrelaterede skridt, som 

bidrager til udarbejdelsen af fysiske planer 

for det maritime rum og strategier for 

integreret kystzoneforvaltning og 

rapporteringen herom, for så vidt angår: 

Begrundelse 

Præcisering af, at artikel 16, stk. 1, litra b), kun vedrører de procesrelaterede skridt, og ikke 

substantielle relaterede spørgsmål i fysiske planer for det maritime rum og strategier for 

integreret kystzoneforvaltning. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 – litra b – led 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– reglerne for samarbejdet på tværs af 

grænserne 

– de mest effektive regler for samarbejdet 

på tværs af grænserne. 

Begrundelse 

Præcisering af, at de bestemmelser, Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, ikke skal regulere reglerne for samarbejdet på tværs af grænserne 

generelt, men kun forbedre deres effektivitet. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 – litra b – led 4 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– offentlig høring udgår 

Begrundelse 

Med hensyn til bestemmelserne i artikel 9 er det ikke på sin plads at tillægge Kommissionen 

beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter på dette område, som henhører under 

medlemsstaternes kompetence. 

 

Ændringsforslag 76 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når der henvises til stk. 1, finder artikel 

5 i forordning (EU) nr. 182/2011 

anvendelse. 

2. Når der henvises til dette stykke, finder 

artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 

anvendelse. 

Begrundelse 

Der henvises til dette stykke (f.eks. i artikel 16, stk. 2) og ikke til stk. 1. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når medlemsstaterne vedtager de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 

skal de indeholde en henvisning til dette 

direktiv eller skal ved offentliggørelsen 

ledsages af en sådan henvisning. De 

nærmere regler for henvisningen fastsættes 

af medlemsstaterne. 

2. Når medlemsstaterne vedtager de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 

efter dette direktivs ikrafttræden, skal de 

indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 

en sådan henvisning. De nærmere regler 

for henvisningen fastsættes af 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 4 



 

 

 PE519.425/ 35 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategier for integreret 

kystzoneforvaltning, der er omhandlet i 

artikel 4, stk. 1, skal fastlægges inden for 

en periode på 36 måneder fra dette 

direktivs ikrafttræden. 

4. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategier for integreret 

kystzoneforvaltning, der er omhandlet i 

artikel 4, stk. 1, skal fastlægges inden for 

en periode på 48 måneder fra dette 

direktivs ikrafttræden. 

Begrundelse 

Ordføreren mener, at 36 måneder er urealistisk. Tidsrammen bør være ambitiøs, men den skal 

ikke føre til en forhastet gennemførelse. Der skal tages hensyn til de forskellige niveauer af 

maritim fysisk planlægning i medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De rapporter, der er omhandlet i artikel 

15, stk. 1, skal forelægges senest 42 

måneder efter dette direktivs ikrafttræden 

og derefter hvert 6. år. 

5. De rapporter, der er omhandlet i artikel 

15, stk. 1, skal forelægges senest 54 

måneder efter dette direktivs ikrafttræden 

og derefter hvert 6. år. 

Begrundelse 

Ændret for at være i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, dvs. seks måneder efter fristen 

heri. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. De statusrapporter, der er omhandlet i 

artikel 15, stk. 3, skal forelægges senest 6 

måneder efter dette direktivs ikrafttræden 

og derefter hvert 6. år. 

6. De statusrapporter, der er omhandlet i 

artikel 15, stk. 3, skal forelægges senest 6 

måneder efter dette direktivs ikrafttræden 

og derefter hvert 4. år. 

 



 

 

 PE519.425/ 36 

 DA 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Gennemførelsesforpligtelserne i dette 

direktiv gælder ikke for indlandsstater. 

Begrundelse 

Landlocked Member States do not have a coast and maritime area, therefore there is no use for 

them to establish maritime spatial plans and integrated coastal management strategies. 

Still, this Directive can be of importance to them. Landlocked Member States could be asked for 

cooperation by other Member States, in particular in the course of the establishment and 

implementation of integrated coastal management strategies if there is a river that runs through 

that country and enters a sea afterwards. Therefore they have to take into account this directive 

when planning activities that can affect the seaside of other Member States, but obviously they 

cannot transpose any obligation contained in this Directive. 


