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_____________________________________________________________ 
 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 
Beaktandeled 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av rådets beslut 
2010/631/EU av den 13 september 2010 
om ingående på Europeiska unionens 
vägnar av protokollet om integrerad 
förvaltning av kustområdena i 
Medelhavet till konventionen om skydd av 
Medelhavets marina miljö och 
kustregion1, 

 __________________ 

 1 EUT L 279, 23.10.2010, s. 1. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 
Skäl 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Den höga och snabbt ökande 
efterfrågan på havsområden för olika 

(1) Den höga och snabbt ökande 
efterfrågan på havsområden för olika 
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ändamål, såsom anläggningar för förnybar 
energi, sjöfart och fiske, bevarande av 
ekosystem och turism och 
vattenbruksanläggningar samt en mångfald 
av belastningar på resurser behövs en 
integrerad planering och förvaltning. 

ändamål, såsom anläggningar för förnybar 
energi, prospektering och utvinning av 
olja och gas, sjöfart och fiske, bevarande 
av ekosystem och biologisk mångfald, 
råvaruutvinning, turism och 
vattenbruksanläggningar samt en mångfald 
av belastningar på resurser gör att det 
behövs en integrerad planering och 
förvaltning. 

Motivering 

Råvaruutvinning läggs till för att anpassa skälet till artikel 7. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 
Skäl 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) En sådan havsstrategi har utvecklats i 
den integrerade havspolitiken för 
Europeiska unionen, inklusive dess 
miljöpelare, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område. Målet med 
den integrerade havspolitiken är att stödja 
en hållbar utveckling av haven och 
oceanerna och att utveckla samordnade, 
konsekventa och öppna beslutsprocesser i 
samband med EU:s sektorspolitik som 
påverkar hav, oceaner, öar och 
kustområden och yttersta randområden och 
maritima sektorer, bland annat genom 
havsområdesstrategier eller 
makroregionala strategier. 

(2) En sådan strategi för 
havsområdesförvaltning och 
styrelseformer för havsfrågor har 
utvecklats i den integrerade havspolitiken 
för Europeiska unionen, inklusive dess 
miljöpelare, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område. Målet med 
den integrerade havspolitiken är att stödja 
en hållbar utveckling av haven och 
oceanerna och att utveckla samordnade, 
konsekventa och öppna beslutsprocesser i 
samband med EU:s sektorspolitik som 
påverkar hav, oceaner, öar och 
kustområden och yttersta randområden och 
maritima sektorer, bland annat genom 
havsområdesstrategier eller 
makroregionala strategier. 

Motivering 

Den integrerade havspolitiken inrättades just för att skapa en mer enhetlig styrning av 
havspolitiken. 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 
Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Den integrerade havspolitiken 
identifierar fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning av 
kustområden som övergripande politiska 
verktyg för myndigheter och aktörer att 
tillämpa en samordnad och integrerad 
strategi. Tillämpningen av en 
ekosystembaserad strategi kommer att 
bidra till att främja en hållbar utveckling av 
havs- och kustområden och hållbar 
användning av havs- och kustresurser. 

(3) Den integrerade havspolitiken 
identifierar fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning av 
kustområden som övergripande politiska 
verktyg för myndigheter och aktörer att 
tillämpa en samordnad, integrerad och 
gränsöverskridande strategi. 
Tillämpningen av en ekosystembaserad 
strategi kommer att bidra till att främja en 
hållbar utveckling av havs- och 
kustområden och hållbar användning av 
havs- och kustresurser. 

Motivering 

Att stärka det gränsöverskridande samarbetet är en nyckelfråga för den integrerade 
havspolitiken, i synnerhet för den fysiska planeringen i kust- och havsområden och den 
integrerade förvaltningen av kustområden. 
 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 
Skäl 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) I sitt senaste meddelande om blå 
tillväxt, möjligheter för hållbar tillväxt för 
havs- och sjöfartsforskning har 
kommissionen identifierat ett antal 
pågående EU-initiativ som är avsedda för 
att genomföra Europa 2020-strategin för 
smart och hållbar tillväxt för alla. I 
meddelandet identifierar man också ett 
antal sektorsverksamheter som initiativ för 
blå tillväxt bör inriktas på i framtiden och 
som bör ges tillräckligt stöd genom planer 
för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden. 

(5) I sitt senaste meddelande om blå 
tillväxt, möjligheter för hållbar tillväxt för 
havs- och sjöfartsforskning har 
kommissionen identifierat ett antal 
pågående EU-initiativ som är avsedda för 
att genomföra Europa 2020-strategin för 
smart och hållbar tillväxt för alla. I 
meddelandet identifierar man också ett 
antal sektorsverksamheter som initiativ för 
blå tillväxt bör inriktas på i framtiden och 
som bör ges tillräckligt stöd genom planer 
för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden. 
Medlemsstaternas tydliga stöd till de 
strategiska sektorer som har identifierats 
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kommer att skapa ett säkert rättsläge och 
förutsebarhet för offentliga och privata 
investeringar, vilket kommer att fungera 
som en hävstång för all sektoriell politik 
med koppling till havs- och kustområden. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 
Skäl 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I ingressen till Förenta nationernas 
havsrättskonvention (Unclos) fastställs att 
frågor som berör användningen av haven är 
nära förbundna med varandra och måste 
betraktas i sin helhet. Planering av haven är 
en logisk utveckling och strukturering av 
användningen av rättigheterna enligt 
Unclos och ett praktiskt verktyg för att 
hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina 
skyldigheter. 

(7) I ingressen till Förenta nationernas 
havsrättskonvention (Unclos) fastställs att 
frågor som berör användningen av haven är 
nära förbundna med varandra och måste 
betraktas i sin helhet. Planering av haven är 
en logisk utveckling och strukturering av 
användningen av rättigheterna enligt 
Unclos och ett praktiskt verktyg för att 
hjälpa medlemsstaterna och de behöriga 
regionala myndigheterna att uppfylla sina 
skyldigheter. 

Motivering 

I många medlemsstater, t.ex. Italien, är det inte staten utan regionala myndigheter som 
ansvarar för den direkta förvaltningen av territorialhaven. Stödet från Unclos praktiska verktyg 
bör tillfalla den behöriga myndigheten. 
 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 
Skäl 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) I syfte att säkerställa enhetlighet och 
rättslig klarhet, bör den geografiska 
räckvidden för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden fastställas i 
överensstämmelse med gällande rättsakter 
inom unionen och internationell sjörätt. 

(10) I syfte att säkerställa enhetlighet och 
rättslig klarhet, bör den geografiska 
räckvidden för fysisk planering i kust- och 
havsområden och för integrerad förvaltning 
av kustområden fastställas i 
överensstämmelse med gällande rättsakter 
inom unionen och internationell sjörätt, i 
synnerhet Unclos. 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 
Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Även om det är lämpligt för unionen 
att fastställa bestämmelser om planer för 
fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden är medlemsstaterna och deras 
behöriga myndigheter fortfarande 
ansvariga för att utforma och fastställa 
innehållet i planerna och strategierna, 
inklusive fördelningen av havsrummet till 
de olika sektorsverksamheterna för sina 
hav- och kustområden. 

(12) Även om det är lämpligt för unionen 
att fastställa en öppen och övergripande 
ram för planer för fysisk planering i kust- 
och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden är 
medlemsstaterna och deras behöriga 
myndigheter fortfarande ansvariga för att 
utforma och fastställa innehållet i planerna 
och strategierna, inklusive fördelningen av 
havsrummet till de olika 
sektorsverksamheterna och de olika 
havsrelaterade användningsområdena, för 
sina havs- och kustområden. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 
Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Dels för att ta hänsyn till 
proportionalitets- och 
subsidiaritetsprinciperna, dels för att 
minimera extra administrativ börda, ska 
införlivandet och genomförandet av detta 
direktiv i största möjligaste mån bygga på 
befintliga nationella regler och 
mekanismer. Strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden bör bygga på 
de principer och beståndsdelar som anges i 
rådets rekommendation 2002/413/EG och 
rådets beslut 2010/631/EU. 

(13) Dels för att ta hänsyn till 
proportionalitets- och 
subsidiaritetsprinciperna, dels för att 
minimera extra administrativa bördor, bör 
införlivandet och genomförandet av detta 
direktiv i så stor utsträckning som möjligt 
bygga på regler och mekanismer som 
redan finns på nationell nivå eller i 
regionala havskonventioner. Strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden bör 
bygga på de principer och beståndsdelar 
som anges i Europaparlamentets och 
rådets rekommendation 2002/413/EG av 
den 30 maj 2002 om genomförandet av en 
integrerad förvaltning av kustområden i 
Europa18a och rådets beslut 2010/631/EU. 

 ______________ 

 18a EGT L 148, 6.6.2002, s. 24. 
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Motivering 

Befintliga havsområdesstrukturer kan hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter 
och göra samarbetet effektivare. 
 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 
Skäl 15 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning av 
kustområden bör tillämpa den 
ekosystembaserade strategi som avses i 
artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG för att se 
till att den kollektiva belastningen av all 
verksamhet hålls på en nivå som är förenlig 
med god miljöstatus och att de marina 
ekosystemens kapacitet att reagera på 
förändringar som orsakats av människan 
inte äventyras, samtidigt som ett hållbart 
utnyttjande av marina varor och tjänster av 
nuvarande och kommande generationer 
möjliggörs. 

(15) Fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning av 
kustområden bör tillämpa den 
ekosystembaserade strategi som avses i 
artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG, med 
iakttagande av subsidiaritetsprincipen, 
försiktighetsprincipen och principen om 
förebyggande åtgärder enligt artikel 191.2 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, för att se till att den 
kollektiva belastningen av all verksamhet i 
kust- och havsområden hålls på en nivå 
som är förenlig med god miljöstatus och 
bevarande av naturresurserna och att de 
marina ekosystemens kapacitet att reagera 
på förändringar som orsakats av människan 
inte äventyras, samtidigt som ett hållbart 
utnyttjande av marina varor och tjänster av 
nuvarande och kommande generationer 
möjliggörs. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 
Skäl 16 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning av 
kustområden kommer bland annat att bidra 
till att uppnå målen i följande rättsakter: 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor19, rådets förordning 

(16) Fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning av 
kustområden kommer bland annat att bidra 
till att uppnå målen i följande rättsakter: 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor19, rådets förordning 



 

 
 PE519.425/ 7 

 SV 

(EG) nr 2371/2002 av den 20 december 
2002 om bevarande och hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen 
för den gemensamma fiskeripolitiken20, 
och rådets beslut nr 884/2004/EG om 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens 
riktlinjer för utbyggnad av det 
transeuropeiska transportnätet21, direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av ett ramdirektiv om en marin 
strategi, EU:s strategi för biologisk 
mångfald för 202022, en färdplan mot ett 
resurseffektivt Europa23, EU:s strategi för 
anpassning till klimatförändring24, vid 
behov tillsammans med EU:s 
regionalpolitik, inbegripet havsbäckenet 
och makroregionala strategier. 

(EG) nr 2371/2002 av den 20 december 
2002 om bevarande och hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen 
för den gemensamma fiskeripolitiken20, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar20a, rådets 
direktiv 92/43/EEG om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter20b, 
rådets beslut nr 884/2004/EG om ändring 
av Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet21, direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av ett ramdirektiv om en marin 
strategi, EU:s strategi för biologisk 
mångfald för 202022, en färdplan mot ett 
resurseffektivt Europa23, EU:s strategi för 
anpassning till klimatförändring24 och 
kommissionens meddelande 
COM(2009)0008 med titeln Strategiska 
mål och rekommendationer för EU:s 
sjöfartspolitik fram till 2018, vid behov 
tillsammans med EU:s regionalpolitik, 
inbegripet havsbäckenet och 
makroregionala strategier. 

_______________ _________________ 
19 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16–62. 19 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16. 
20 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59–80. 20 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. 
 20a EUT L 20, 26.1.2010, s. 7. 
 20b EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. 
21 EUT L 167, 30.4.2005, s. 1–38. 21 EUT L 167, 30.4.2005, s. 1. 
22 COM(2011)0244. 22 COM(2011)0244. 
23 COM(2011)0571. 23 COM(2011)0571. 
24 COM(2013)XXXX. 24 COM(2013)XXXX. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 
Skäl 17 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Verksamheterna vid havs- och 
kustområden är ofta nära förbundna med 
varandra. Detta kräver planer för fysisk 
planering i kust- och havsområden och 
strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden som ska samordnas eller 
integreras för att garantera en hållbar 
användning av havsrummet och förvaltning 
av kustområden med hänsyn till sociala, 
ekonomiska och miljömässiga faktorer. 

(17) Verksamheterna vid havs- och 
kustområden är ofta nära förbundna med 
och beroende av varandra. Detta kräver att 
planer för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden samordnas, 
kopplas samman eller integreras för att 
garantera en hållbar användning av 
havsrummet och förvaltning av 
kustområden med hänsyn till sociala, 
ekonomiska och miljömässiga faktorer och 
mål. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 
Skäl 18 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att uppnå direktivets mål, bör 
planer för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden ta hänsyn till 
hela problemcykeln, insamling av 
information, planering, beslutsfattande, 
genomförande och övervakning av 
genomförandet och grundas på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön. Man bör på 
bästa sätt utnyttja mekanismer som 
fastställts i befintlig eller framtida 
lagstiftning, inklusive kommissionens 
beslut 2010/477/EU om kriterier och 
metodstandarder för god miljöstatus i 
marina vatten eller kommissionens initiativ 
om kunskap i havsfrågor 202025. 

(18) För att uppnå direktivets mål, bör 
planer för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden ta hänsyn till 
hela problemcykeln, insamling av 
information, planering, beslutsfattande, 
genomförande, övervakning av 
genomförandet, översyn eller uppdatering, 
och de bör grundas på de bästa och nyaste 
tillgängliga vetenskapliga rönen. Man bör 
på bästa sätt utnyttja mekanismer som 
fastställts i befintlig eller framtida 
lagstiftning, inklusive kommissionens 
beslut 2010/477/EU om kriterier och 
metodstandarder för god miljöstatus i 
marina vatten eller kommissionens initiativ 
om kunskap i havsfrågor 202025. 

____________ _______________ 
25 COM(2010)0461. 25 COM(2010)0461. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 
Skäl 19 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Huvudsyftet med fysisk planering i 
kust- och havsområden är att identifiera 
och hantera den fysiska användningen av 
och konflikter i kustområdena. För att 
uppnå dessa mål bör medlemsstaterna 
åtminstone säkerställa att 
planeringsprocessen eller processerna leder 
till en övergripande karta över de olika 
användningarna av kust- och havsområdet, 
med hänsyn till långsiktiga förändringar till 
följd av klimatförändringen. 

(19) Huvudsyftena med fysisk planering i 
kust- och havsområden är att identifiera 
och hantera den fysiska användningen, 
minimera konflikterna mellan olika 
sektorer i kustområdena och stärka den 
hållbara tillväxten i den maritima sektorn. 
För att uppnå dessa mål bör 
medlemsstaterna åtminstone säkerställa att 
planeringsprocessen eller processerna leder 
till en övergripande karta över de olika 
användningarna av kust- och havsområdet, 
med hänsyn till långsiktiga förändringar till 
följd av klimatförändringen. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 
Skäl 20 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Medlemsstaterna bör samråda och 
samordna sina planer och strategier med 
medlemsstatens eller tredjelandets berörda 
myndigheter i den marina regionen, 
delregionen eller det aktuella kustområdet i 
enlighet med de rättigheter och 
skyldigheter för dessa medlemsstater och 
tredjeländer enligt europeisk och 
internationell rätt. För ett effektivt 
gränsöverskridande samarbete mellan 
medlemsstaterna och med angränsande 
tredjeländer krävs att de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat 
identifieras. Medlemsstaterna måste därför 
utse en eller flera behöriga myndigheter 
för samarbete med andra medlemsstater 
och tredjeländer. Skillnaderna mellan de 
olika marina regionerna eller delregionerna 
och kustområdena gör att det inte är 
lämpligt att i detta direktiv i detalj ange hur 
dessa samarbetsmekanismer bör se ut. 

(20) Medlemsstaterna bör samråda och i 
största möjliga utsträckning samordna 
sina planer och strategier med 
medlemsstatens eller tredjelandets berörda 
myndigheter i den marina regionen, 
delregionen eller det aktuella kustområdet i 
enlighet med de rättigheter och 
skyldigheter som dessa medlemsstater och 
tredjeländer har enligt europeisk och 
internationell rätt. För ett effektivt 
gränsöverskridande samarbete mellan 
medlemsstaterna och med angränsande 
tredjeländer krävs att de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat 
identifieras. Medlemsstaterna måste därför 
utse behöriga myndigheter för samarbete 
med andra medlemsstater och tredjeländer. 
Skillnaderna mellan de olika marina 
regionerna eller delregionerna och 
kustområdena gör att det inte är lämpligt 
att i detta direktiv i detalj ange hur dessa 
samarbetsmekanismer bör se ut. 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 
Skäl 21a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) I syfte att anpassa kustområdena till 
klimatförändringar och att hejda sådana 
fenomen som erosion och alltför stor 
landhöjning, risker för 
saltvatteninträngning, miljöförsämring 
och utarmning av kustekosystemens 
biologiska mångfald, är det viktigt med 
hållbar och miljövänlig förvaltning av 
sedimenten längs kusterna i syfte att 
bevara jämvikten i skadade områden och 
områden som är utsatta för större risker. 
De sedimentavsättningar som finns på 
havsbottnen på kontinentalsockeln kan 
användas om det skulle uppstå en brist på 
sediment i kustmiljöerna. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 
Skäl 22 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Förvaltning av havs- och kustområden 
är komplext och inbegriper olika nivåer av 
myndigheter, ekonomiska aktörer och 
andra aktörer. För att garantera hållbar 
utveckling på ett effektivt sätt är det av 
största vikt att aktörer, myndigheter och 
allmänheten rådfrågas i ett lämpligt skede i 
utarbetandet av planer för fysisk planering 
i kust- och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden 
inom ramen för detta direktiv, i enlighet 
med gällande EU-lagstiftning. Ett bra 
exempel på bestämmelser för offentligt 
samråd återfinns i artikel 2.2 i 
direktiv 2003/35. 

(22) Förvaltning av havs- och kustområden 
är komplext och inbegriper olika nivåer av 
myndigheter, ekonomiska aktörer och 
andra aktörer. För att garantera hållbar 
utveckling på ett effektivt sätt är det av 
största vikt att aktörer, myndigheter och 
allmänheten rådfrågas i ett lämpligt skede i 
utarbetandet av planer för fysisk planering 
i kust- och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden 
inom ramen för detta direktiv, i enlighet 
med gällande EU-lagstiftning. 

Motivering 

Förslaget till direktiv hänvisar till befintliga bestämmelser i EU-rätten på ett generellt sätt. 
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Direktivets inriktning på strategier, utveckling och förfaranden innebär att det är svårt att 
hänvisa till någon specifik bestämmelse. I EUF-fördraget föreskrivs dock att medlemsstaterna 
ska agera i överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning. 
 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 
Skäl 25 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) För att säkerställa att inrättandet av 
planer för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden grundas på 
tillförlitliga uppgifter och för att undvika 
ytterligare administration, är det viktigt att 
medlemsstaterna samlar in bästa 
tillgängliga uppgifter och information med 
hjälp av befintliga instrument och verktyg 
för datainsamling, t.ex. de som har tagits 
fram inom ramen för kommissionens 
initiativ om kunskap i havsfrågor 2020. 

(25) För att säkerställa att inrättandet av 
planer för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden grundas på 
tillförlitliga uppgifter och för att undvika 
ytterligare administration, är det viktigt att 
medlemsstaterna samlar in och använder 
bästa tillgängliga uppgifter och information 
genom att uppmana de berörda parterna 
att utbyta uppgifter och information samt 
genom att använda befintliga instrument 
och verktyg för datainsamling, t.ex. de som 
har tagits fram inom ramen för 
kommissionens initiativ om kunskap i 
havsfrågor 2020. 

Motivering 

Många berörda parter, t.ex. gruvföretag eller olje- och gasföretag, samlar in enorma 
uppgiftsmängder innan de börjar med utvinningsverksamhet, men dessa uppgifter varken 
används eller utväxlas efteråt. 
 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 
Skäl 25a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) För att stödja en utbredd och 
samstämd tillämpning av detta direktiv i 
hela unionen vore det lämpligt att, bland 
de finansiella instrument som står till 
buds, hitta resurser till stöd för 
demonstrationsprogram och program för 
utbyte av god praxis när det gäller bra 
processer för att inrätta strategier och 
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planer för förvaltning och styrning av 
kust- och havsområdena. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 
Skäl 28 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Ett skyndsamt införlivande av 
bestämmelserna i detta direktiv är av 
största vikt eftersom EU har antagit ett 
antal politiska initiativ som ska ha 
genomförts senast år 2020 och som detta 
direktiv syftar till att stödja. Därför bör den 
kortast möjliga tidsfristen antas för 
införlivandet av detta direktiv. 

(28) Ett skyndsamt införlivande av 
bestämmelserna i detta direktiv är av 
största vikt eftersom EU har antagit ett 
antal politiska initiativ som ska ha 
genomförts senast år 2020 och som detta 
direktiv syftar till att stödja och 
komplettera. Därför bör den kortast 
möjliga tidsfristen antas för införlivandet 
av detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom detta direktiv inrättas en ram för 
fysisk planering i kust- och havsområden 
och integrerad förvaltning av kustområden 
i syfte att främja en hållbar utveckling av 
havs- och kustområden och hållbar 
användning av havs- och kustresurser. 

1. Genom detta direktiv inrättas en ram för 
fysisk planering i kust- och havsområden, 
inklusive, där så är lämpligt, integrerad 
förvaltning av kustområden i syfte att 
främja en hållbar utveckling och tillväxt i 
havs- och kustområden och hållbar 
användning av havs- och kustresurser, 
särskilt genom stöd till de prioriterade 
områden som identifierats i 
kommissionens meddelande av den 
13 september 2012 ”Blå tillväxt – 
möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- 
och sjöfartssektorn”. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Inom den integrerade havspolitiken för 
EU föreskriver detta ramverk att 
medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra planer för fysisk planering i 
kust- och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden i 
syfte att uppnå de mål som anges i 
artikel 5. 

2. Inom den integrerade havspolitiken för 
EU fungerar detta direktiv som en ram för 
medlemsstaternas utarbetande och 
genomförande av planer för fysisk 
planering i kust- och havsområden och 
strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden i syfte att uppnå de mål som 
anges i artikel 5, med beaktande av 
samspelet mellan land och hav och ett 
ökat gränsöverskridande samarbete på 
grundval av respektive 
Unclosbestämmelser. 

Motivering 

Ny ordalydelse för att ge medlemsstaterna större frihet att själva välja hur den integrerade 
förvaltningen av kustområden ska genomföras. 
 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
tillämpas på marina farvatten och 
kustområden. 

1. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
tillämpas på alla marina farvatten och 
kustområden i unionen, i enlighet med 
befintlig unionsrätt och nationell rätt. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
sådan verksamhet vars enda syfte är 
försvar eller nationell säkerhet. Varje 
medlemsstat ska emellertid sträva efter att 
säkerställa att sådan verksamhet genomförs 
på ett sätt som är förenligt med detta 
direktivs syften. 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
sådan verksamhet vars enda syfte är 
försvar eller nationell säkerhet. 
Medlemsstaterna ska emellertid sträva 
efter att säkerställa att sådan verksamhet 
genomförs på ett sätt som så långt det är 
rimligt och möjligt är förenligt med detta 
direktivs syften. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kustområde: det geomorfologiska 
området på ömse sidor om strandlinjen 
med kustområdets gräns mot havssidan 
som den yttre gränsen för 
medlemsstaternas territorialhav och mot 
landsidan som den gräns som fastställts 
av medlemsstaterna i deras strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden, 

1. Kustområde: strandlinjen och det 
geomorfologiska området på ömse sidor 
om strandlinjen som fastställts av 
medlemsstaterna i respektive nationell 
lagstiftning, där kustområdets gräns mot 
havssidan inte går längre än deras 
territorialhav, 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. unionens integrerade havspolitik: 
unionens politik för att främja ett 
samordnat och konsekvent beslutsfattande 
i syfte att maximera hållbar utveckling, 
ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning i medlemsstaterna, 
särskilt vad gäller unionens kustområden, 
öområden och yttersta randområden samt 
havsrelaterade sektorer genom en enhetlig 
havsrelaterad politik och relevant 
internationellt samarbete, 

2. unionens integrerade havspolitik: 
unionens politik för att främja en 
samordnad och konsekvent styrning i 
havs- och kustområden, som tar hänsyn 
till olika sektorers och olika länders 
intressen, i syfte att maximera hållbar 
utveckling, ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning i medlemsstaterna, 
särskilt vad gäller unionens kustområden, 
öområden och yttersta randområden samt 
havsrelaterade sektorer genom en enhetlig 
havsrelaterad politik och relevant 
internationellt samarbete, 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. detaljplaner för havs- och 
kustområden: den eller de detaljplaner 
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som är resultatet av en offentlig process 
för att analysera och planera hur 
mänsklig verksamhet geografiskt och 
tidsmässigt ska fördelas i havsområden, 
för att kunna uppnå de ekonomiska, 
miljömässiga och sociala mål som 
fastställs i detta direktiv, i 
överensstämmelse med relevanta 
nationella strategier, i syfte att kartlägga 
användningen av havsområdet för olika 
havsrelaterade verksamheter och därvid 
särskilt uppmuntra till mångfasetterad 
användning, 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 2b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden: formella och informella 
förfaranden och/eller strategier för en 
integrerad förvaltning av alla politiska 
processer som påverkar kustområden och 
som möjliggör en samordnad hantering 
av den kustnära verksamheten i syfte att 
garantera en hållbar utveckling av kust- 
och havsområde; sådana strategier gör 
det möjligt att garantera att beslut om 
förvaltning och utveckling är enhetliga i 
de olika sektorerna och att undvika, eller 
åtminstone begränsa, konflikter mellan 
olika användningsområden i 
kustområdena, 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. marina vatten: de vatten, havsbotten och 
i underliggande jordlager enligt 
definitionen i artikel 3.1 i 

4. marina vatten: de vatten, havsbotten och 
underliggande jordlager som ligger på 
havssidan av den baslinje som används 
för att beräkna territorialvattnets 



 

 
 PE519.425/ 16 

 SV 

direktiv 2008/56/EG, utsträckning, ut till den yttersta gränsen 
av det område där en medlemsstat har 
och/eller utövar jurisdiktion i enlighet 
med Unclos, med undantag av vatten som 
gränsar till de länder och territorier som 
anges i bilaga II till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och de 
franska utomeuropeiska departementen 
och territorialområdena, 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. allmänhet: en eller flera fysiska eller 
juridiska personer och, i enlighet med 
nationell lagstiftning eller praxis, 
sammanslutningar, organisationer eller 
grupper av dessa. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Motivering 

Berör inte den svenska versionen. 
 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. god miljöstatus: den miljöstatus som 
avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG. 

7. god miljöstatus: den miljöstatus som 
avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG 
och i kommissionens beslut 2010/477/EU. 

Motivering 

I kommissionens beslut 2010/477/EU fastställs mer detaljerade riktlinjer för definitionen av och 
kriterierna för ”god miljöstatus”. 
 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska upprätta och 
genomföra en fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden. Dessa kan 
framställas i separata dokument. 

1. Varje medlemsstat ska upprätta och 
genomföra fysisk planering i kust- och 
havsområden. Om medlemsstaten inte 
integrerar samspelet mellan land och hav 
i sin fysiska planering för kust- och 
havsområden ska detta samspel hanteras 
genom integrerad förvaltning av 
kustområden. Medlemsstaterna kan själva 
välja om de ska ha ett integrerat 
tillvägagångssätt eller om de upprättar 
fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning 
av kustområden separat. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna eller behöriga 
regionala eller lokala myndigheter ska 
ansvara för att utforma och fastställa 
innehållet i sådan planering och sådana 
strategier, inklusive fördelningen av kust- 
och havsområden mellan olika sektorers 
verksamheter och havsrelaterade 
användningsområden. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid upprättandet av fysisk planering i 
kust- och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
de särskilda förhållanden som råder i de 
aktuella områdena och delregionerna, 
respektive sektorer, de marina vattnen och 
berörda kustområdena och potentiella 

3. Vid upprättandet av fysisk planering i 
kust- och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
de särskilda förhållanden, behov och 
möjligheter som råder i de aktuella havs- 
och kustregionerna och delregionerna, 
respektive befintliga och framtida 
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effekter av klimatförändringar. sektorer, de marina vattnen och berörda 
kustområdena och potentiella effekter av 
klimatförändringar. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – punkt 3a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. I synnerhet beträffande unionens 
yttersta randområden ska artikel 349 i 
EUF-fördraget respekteras genom att 
hänsyn tas till dessa områdens särdrag 
och begränsningar. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 
Artikel 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden ska tillämpa en 
ekosystembaserad metod för att underlätta 
samexistens och förebygga konflikter 
mellan konkurrerande sektorers 
verksamhet i marina vatten och 
kustområden, och ska syfta till att bidra till 
följande: 

1. Fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden ska tillämpa 
den ekosystembaserade metoden och 
ekonomiska och sociala kriterier på 
samma nivå för att stödja hållbar 
utveckling och tillväxt i den 
havsrelaterade sektorn. De ska främja 
samexistens mellan relevanta 
sektorsverksamheter på ett kompatibelt 
sätt, minimera konflikterna mellan dessa 
verksamheter i marina vatten och 
kustområden samt främja 
gränsöverskridande samarbete och olika 
sektorers användning av samma 
havsområde. 

 2. Fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning 
av kustområden ska syfta till att bidra till 
följande unionsmål: 

(a) En tryggad energiförsörjning i unionen 
genom att främja utvecklingen av marina 
energikällor, utveckling av nya och 

(a) Trygga energiförsörjningen i unionen 
genom att främja utvecklingen av marina 
energikällor, utveckling av nya och 
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förnybara energiformer, sammankoppling 
av energinät och energieffektivitet. 

förnybara energiformer, sammankoppling 
av energinät och energieffektivitet. 

(b) Främja utvecklingen av sjötransporter 
och erbjuda effektiva och 
kostnadseffektiva sjövägar i hela Europa, 
inbegripet hamntillgänglighet och 
transportsäkerhet. 

(b) Främja utvecklingen av sjötransporter i 
hela Europa, inbegripet hamntillgänglighet, 
transportsäkerhet, multimodala kopplingar 
och hållbarhet. 

(c) Främja hållbar utveckling och tillväxt i 
sektorn för fiske och vattenbruk, 
inbegripet sysselsättning inom 
fiskerinäringen och verksamheter som nära 
anknyter till detta. 

(c) Främja hållbar utveckling i 
fiskerisektorn och hållbar tillväxt i 
vattenbrukssektorn, inbegripet 
sysselsättning inom fiskerinäringen och 
verksamheter som nära anknyter till detta. 

(d) Säkerställa bevarande, skydd och 
förbättring av miljön samt varsamt och 
rationellt utnyttjande av naturresurserna, 
särskilt i syfte att uppnå ett gott 
miljötillstånd, stoppa förlusten av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster och 
minska risken för förorening av havet. 

(d) Säkerställa bevarande, skydd och 
förbättring av miljön genom ett 
representativt och koherent nät av 
skyddade områden, samt varsamt, 
försiktigt och rationellt utnyttjande av 
naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå ett 
gott miljötillstånd, stoppa förlusten av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
och minska och förebygga risken för 
förorening av havs- och kustområden. 

(e) Säkerställa klimattåliga kust- och 
havsområden. 

(e) Säkerställa att kust- och havsområden 
är mer motståndskraftiga mot 
klimatförändringarna i syfte att skydda 
känsliga kustområden. 

 3. Fysisk planering i kust- och 
havsområden och integrerad förvaltning 
av kustområden kan också syfta till att 
bidra till nationella mål, t.ex.: 

 (a) Främja hållbar råvaruutvinning. 

 (b) Främja hållbar turism. 

 (c) Säkerställa bevarande och skydd av 
kulturarvet. 

 (d) Garantera allmänhetens användning 
för fritidsändamål och i andra syften. 

 (e) Bevara det traditionella 
socioekonomiska arvet i samband med 
havsrelaterade verksamheter. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden ska fastställa 
operativa åtgärder för att uppnå de syften 
som anges i artikel 5 med beaktande av 
alla relevanta verksamheter och åtgärder 
som gäller för dem. 

1. Varje medlemsstat ska fastställa 
förfarandemässiga åtgärder för att uppnå 
de mål som anges i artikel 5 med 
beaktande av de relevanta verksamheter, 
användningsområden och åtgärder som 
gäller för dem. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Säkerställa ett effektivt 
gränsöverskridande samarbete mellan 
medlemsstater, och mellan nationella 
myndigheter och berörda parter i relevanta 
politikområden. 

(b) Säkerställa ett effektivt deltagande av 
berörda parter i relevanta politikområden i 
enlighet med artikel 9. 

Motivering 

Berörda parter ska involveras. Att kräva samarbete skulle vara att gå för långt och det skulle 
fördröja processen. 
 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Säkerställa ett effektivt 
gränsöverskridande samarbete mellan 
medlemsstater i enlighet med artikel 12. 

Motivering 

Eftersom berörda parters deltagande och det gränsöverskridande samarbetet mellan 
medlemsstater är två helt olika saker är det bättre att hänvisa till dem i två separata led. 
 



 

 
 PE519.425/ 21 

 SV 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Identifiera de gränsöverskridande 
effekterna av fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden, för de marina 
vatten och kustområden, som lyder under 
tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i 
tredjeländer i samma marina region eller 
delregion och tillhörande kustområden, och 
hantera dem i samarbete med de behöriga 
myndigheterna i dessa länder i enlighet 
med artiklarna 12 och 13. 

(c) Identifiera de gränsöverskridande 
effekterna av fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden, för de marina 
vatten och kustområden som lyder under 
överhögheten eller jurisdiktionen för 
tredjeländer i samma marina region eller 
delregion och tillhörande kustområden, och 
hantera dem i samarbete med de behöriga 
myndigheterna i dessa länder i enlighet 
med artikel 13. 

Motivering 

Artikel 12 handlar om andra medlemsstater, inte om tredjeländer, och därför bör hänvisningen 
till artikel 12 strykas. 
 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Å ena sidan bygga på bästa 
tillgängliga uppgifter och å andra sidan 
garantera den flexibilitet som behövs för 
att kunna anpassa sig till framtida 
utveckling. 

Motivering 

Direktivets mål är ambitiösa, särskilt för de länder som ännu inte har någon erfarenhet av 
fysisk planering i kust- och havsområden eller strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden. Därför är det viktigt att betona behovet av flexibilitet och även behovet av 
uppgifter. Havsmiljön är en mycket komplex och fortfarande delvis okänd miljö som ständigt 
förändras. 
 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 
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Artikel 7 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Fysisk planering ska innehålla 
åtminstone en kartläggning av marina 
vatten som identifierar den verkliga och 
den potentiella geografiska och tidsmässiga 
fördelningen av alla relevanta 
havsrelaterade aktiviteter för att uppnå de 
mål som anges i artikel 5. 

1. Fysisk planering i kust- och 
havsområden ska innehålla åtminstone en 
kartläggning av marina vatten som 
identifierar den verkliga, den avsedda och 
den potentiella geografiska och tidsmässiga 
fördelningen av alla relevanta 
havsrelaterade användningsområden och 
verksamheter samt viktiga 
ekosystemkomponenter för att uppnå de 
unionsmål som anges i artikel 5. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När fysisk planering i kust- och 
havsområden upprättas ska 
medlemsstaterna beakta åtminstone 
följande verksamheter: 

2. När fysisk planering i kust- och 
havsområden upprättas ska 
medlemsstaterna bland annat beakta 
följande användningsområden och 
verksamheter: 

Motivering 

Inte alla punkter i listan kan betecknas som verksamheter. 
 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 
Artikel 7 – punkt 2 – led a–g 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Anläggningar för utvinning av energi 
och produktion av förnybar energi. 

(a) Anläggningar för utvinning av energi, 
produktion av förnybar energi och 
överföring av energin till land. 

(b) Platser och infrastruktur för olje- och 
gasutvinning. 

(b) Platser och infrastruktur för utvinning 
av olja, gas och andra råvaror. 

(c) Sjötransportvägar. (c) Sjötransportvägar. 

(d) Undervattenskabel och (d) Undervattenskabel och 
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rörledningssträckningar. rörledningssträckningar. 

(e) Fiskeområden. (e) Befintliga och potentiella 
fiskeområden. 

(f) Fiskodling i anläggningar. (f) Områden med fiskodling. 

(g) Naturreservat. (g) Reservat för skydd och bevarande av 
naturområden och arter, Natura 2000-
områden, andra känsliga marina 
ekosystem och angränsande områden, i 
enlighet med EU-lagstiftning och 
nationell lagstiftning. 

 (h) Havs- och kustturism. 

 (i) Platser för bevarande av kulturarvet. 

 (j) Militära övningsområden. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden ska åtminstone innehålla en 
inventering av befintliga åtgärder som 
tillämpas i kustområden och en analys av 
behovet av ytterligare åtgärder för att 
uppnå de mål som anges i artikel 5. 
Strategierna ska främja ett integrerat och 
sektorsövergripande genomförande av 
politiska åtgärder och beakta samspelet 
mellan markbunden och havsrelaterad 
verksamhet. 

1. När medlemsstaterna upprättar 
integrerad förvaltning av kustområden ska 
de bestämma om de ska använda en 
uppsättning rutiner eller en eller flera 
strategier. De ska kartlägga befintliga 
åtgärder som tillämpas i kustområden och 
genomföra en analys av behovet av 
ytterligare åtgärder för att uppnå de mål 
som anges i artikel 5. Den integrerade 
förvaltningen av kustområden ska 
förstärka ett integrerat och 
sektorsövergripande genomförande av 
politiska åtgärder och beakta samspelet 
mellan markbunden och havsrelaterad 
verksamhet för att säkerställa kopplingen 
mellan land och hav. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid fastställandet av strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden ska 
medlemsstaterna beakta åtminstone 
följande verksamheter: 

2. Vid fastställandet av strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden ska 
medlemsstaterna beakta: 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Utnyttjande av specifika 
naturresurser, inbegripet anläggningar 
för utvinning av energi och produktion av 
förnybar energi. 

utgår 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Praxis och strategier som redan är 
etablerade i enlighet med 
rekommendation 2002/413/EG. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led ab (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ab) Praxis, nätverk och 
gränsöverskridande 
samarbetsmekanismer som redan finns, 
både formella och informella. 
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Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led ac (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ac) Relevanta verksamheter, 
installationer, anläggningar och 
infrastrukturer. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Utveckling av infrastruktur, 
energianläggningar, transport, hamnar, 
havsanläggningar samt andra 
konstruktioner inklusive grön 
infrastruktur. 

utgår 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Jordbruk och industri. utgår 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led d 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Fiske och vattenbruk. utgår 
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Ändringsförslag  54 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Bevarande, återställande och 
förvaltning av ekosystem i kustområden, 
ekosystemtjänster och natur, kustlandskap 
och öar. 

(e) Skydd, bevarande, återställande och 
förvaltning av ekosystem i kustområden, 
skyddade deltan och våtmarker, 
ekosystemtjänster och natur, kustlandskap 
och öar. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 2 – led f 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Anpassning till klimatförändringen och 
lindring av dess effekter. 

(f) Anpassning till klimatförändringen och 
lindring av dess effekter, särskilt 
förbättring av ekosystemens 
motståndskraft. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till direktiv 
Artikel 9 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett offentligt 
förfarande som gör det möjligt för alla 
aktörer att delta på ett tidigt stadium i 
utvecklingen av fysisk planering i kust- 
och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden. 

Medlemsstaterna ska inrätta ett offentligt 
förfarande för information till och samråd 
med berörda aktörer och myndigheter och 
den berörda allmänheten på ett tidigt 
stadium i utvecklingen av fysisk planering 
i kust- och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden. 
Medlemsstaterna ska också se till att de 
berörda aktörerna och myndigheterna 
och den berörda allmänheten får tillgång 
till resultaten så snart de finns 
tillgängliga. 
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Motivering 

Offentligt förfarande är ett vagt uttryck, och formerna för deltagandet behöver därför 
specificeras. Punkterna 1 och 2 kan för övrigt slås samman. 
 

Ändringsförslag  57 

Förslag till direktiv 
Artikel 9 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Allmänhetens deltagande ska garantera 
att berörda aktörer och myndigheter och 
den berörda allmänheten ges tillfälle till 
samråd om utkast till planer och 
strategier och har tillgång till resultaten 
så snart de finns tillgängliga. 

utgår 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till direktiv 
Artikel 9 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska inrätta det 
offentliga samrådet i enlighet med 
relevanta bestämmelser i annan 
unionslagstiftning. 

utgår 

Motivering 

Ursprungsformuleringen tillför ingenting. 
 

Ändringsförslag  59 

Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska organisera 
insamlingen av bästa tillgängliga uppgifter 
och utbyte av information som krävs för 
fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning av 

1. Medlemsstaterna ska organisera 
insamlingen och användningen av bästa 
tillgängliga uppgifter och utbyte av 
information som krävs för fysisk planering 
i kust- och havsområden och 
genomförande av strategier för integrerad 
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kustområden. förvaltning av kustområden. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. I samband med insamling och utbyte av 
sådana uppgifter som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaterna använda, så långt det är 
möjligt, instrument och verktyg som 
utarbetats inom ramen för den integrerade 
havspolitiken. 

3. I samband med insamling och utbyte av 
sådana uppgifter som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaterna använda, så långt det är 
möjligt, instrument och verktyg som 
utarbetats inom ramen för den integrerade 
havspolitiken och andra relevanta 
unionsstrategier, t.ex. de som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för 
rumslig information i Europeiska 
gemenskapen (Inspire)27a. 

 _____________ 

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

Motivering 

Inspire-direktivet innehåller bestämmelser om insamling av relevanta uppgifter. 
 

Ändringsförslag  61 

Förslag till direktiv 
Artikel 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden omfattas av bestämmelserna i 
direktiv 2001/42/EG. 

Fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden omfattas av bestämmelserna i 
direktiv 2001/42/EG och i artikel 6 i 
direktiv 92/43/EEG, där så är tillämpligt. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat som gränsar till ett 
kustområde eller havsområde av en annan 
medlemsstat ska samarbeta för att 
säkerställa att den fysiska planeringen i 
kust- och havsområden och strategierna för 
integrerad förvaltning av kustområden är 
enhetliga och samordnade över 
kustområdena eller den marina regionen 
eller delregionerna. Detta samarbete ska 
särskilt ta hänsyn till frågor av 
gränsöverskridande karaktär, 
t.ex. gränsöverskridande infrastruktur. 

1. Varje medlemsstat som gränsar till ett 
kustområde eller havsområde av en annan 
medlemsstat ska och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att samarbeta för att 
säkerställa att den fysiska planeringen i 
kust- och havsområden och strategierna för 
integrerad förvaltning av kustområden är 
enhetliga och samordnade över 
kustområdena eller den marina regionen 
eller delregionerna. Detta samarbete ska 
särskilt ta hänsyn till frågor av 
gränsöverskridande karaktär, t.ex. 
gränsöverskridande infrastruktur, och syfta 
till en gemensam vision för varje befintlig 
och framtida havsområdesstrategi. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. För att göra det möjligt för samarbete 
att äga rum bör medlemsstater där så är 
möjligt samordna sina tidsplaner för ny 
fysisk planering eller för processerna för 
översyn av befintlig planering. 

Motivering 

Om det inte vidtas några åtgärder för att samordna tidsplanerna för den fysiska planeringen 
kan de behöriga myndigheterna få svårt att samarbeta även om andra problem av teknisk natur 
eller med uppgiftsinsamling har lösts. 
 

Ändringsförslag  64 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Regionala institutionella 
samarbetsstrukturer som omfattar 
kustområdena eller berörd marin region 

(a) Regionala havskonventioner eller 
andra regionala institutionella 
samarbetsstrukturer som omfattar 



 

 
 PE519.425/ 30 

 SV 

eller delregion, eller kustområdena eller berörd marin region 
eller delregion, eller 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) ett därför avsett nätverk av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
som omfattar den marina regionen eller 
delregionen. 

(b) ett nätverk av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter som omfattar 
kustområdet, den marina regionen 
och/eller delregionen, eller 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) varje annan metod som uppfyller 
kraven i punkt 1. 

Motivering 

Regionala strukturer är generellt den bästa lösningen, men det kan finnas fall då det är mer 
praktiskt med en bilateral eller annan lösning. 
 

Ändringsförslag  67 

Förslag till direktiv 
Artikel 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstater som gränsar till ett 
kustområde eller havsområde i ett tredje 
land ska göra allt de kan för att samordna 
sina planer för fysisk planering i kust- och 
havsområden och strategier för integrerad 
förvaltning av kustområden med det 
tredjelandet i den marina regionen eller 
delregionen och tillhörande kustområden. 

Medlemsstater som gränsar till ett 
kustområde eller havsområde i ett 
tredjeland ska, i överensstämmelse med 
internationell havsrätt och internationella 
havskonventioner, samråda med det 
landet och göra allt de kan för att 
samarbeta och samordna sina planer för 
fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden med det tredjelandet i den 
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marina regionen eller delregionen och 
tillhörande kustområden. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till direktiv 
Artikel 15 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Rapporten ska åtminstone innehålla 
information om genomförandet av 
artiklarna 6–13. 

2. Rapporten ska åtminstone innehålla 
information om genomförandet av 
artiklarna 6–13. Där så är möjligt ska 
rapportens innehåll och format 
harmoniseras med de relevanta 
specifikationerna i direktiv 2008/56/EG. 

Motivering 

Där så är möjligt bör vi minimera den administrativa bördan för myndigheterna, som genom 
EU-rätten redan har ett stort antal rapporterings- och övervakningsskyldigheter. 
 

Ändringsförslag  69 

Förslag till direktiv 
Artikel 15 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta 
direktiv. 

3. Kommissionen ska lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, senast ett år 
efter tidsfristen för upprättande av den 
fysiska planeringen i kust- och 
havsområden och strategierna för 
integrerad förvaltning av kustområden, 
om framstegen i genomförandet av detta 
direktiv. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen får genom 1. Kommissionen får, utan att det 
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genomförandeakter anta bestämmelser om påverkar specifikationerna för innehållet 
i planering och strategier, genom 
genomförandeakter anta bestämmelser om 

Motivering 

Ny ordalydelse för att klargöra tillämpningsområdet för de eventuella bestämmelser som antas 
genom genomförandeakter. 
 

Ändringsförslag  71 

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – led a – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) de operativa specifikationerna för 
förvaltning av uppgifter som avses i artikel 
10, under förutsättning att de inte har 
fastställts i annan EU-lagstiftning, t.ex. 
direktiv 2007/2/EG och 2008/56/EG om 

(a) de förfarandemässiga specifikationerna 
för förvaltning av uppgifter som avses i 
artikel 10, under förutsättning att de inte 
har fastställts i andra unionsrättsakter, 
t.ex. direktiv 2007/2/EG och 2008/56/EG 
om 

Motivering 

Klargörande att genomförandeakterna enbart kommer att beröra förfarandemässiga, och inte 
operativa, specifikationer för förvaltning av uppgifter. 
 

Ändringsförslag  72 

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – led a – strecksats 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– utbyte av uppgifter, och samordning med 
befintlig datahantering och 
insamlingsförfaranden och 

– effektivt utbyte av uppgifter, och 
samordning med befintliga system för 
datahantering och insamlingsförfaranden 
och 

Motivering 

Klargörande att de bestämmelser som kommissionen antar i genomförandeakter inte ska 
reglera utbyte och hantering av uppgifter generellt, utan bara förbättra effektiviteten. 
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Ändringsförslag  73 

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – led b – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) de operativa åtgärderna för att inrätta 
och rapportera om fysisk planering i kust- 
och havsområden och strategier för 
integrerad förvaltning av kustområden vad 
gäller följande: 

(b) de förfarandemässiga åtgärderna som 
bidrar till att inrätta och rapportera om 
fysisk planering i kust- och havsområden 
och strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden vad gäller följande: 

Motivering 

Klargörande att artikel 16.1 b enbart rör förfarandemässiga åtgärder och inte innehållet i den 
fysiska planeringen i kust- och havsområden eller strategierna för integrerad förvaltning av 
kustområden. 
 

Ändringsförslag  74 

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – led b – strecksats 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Former för gränsöverskridande 
samarbete. 

– De effektivaste formerna för 
gränsöverskridande samarbete. 

Motivering 

Klargörande att de bestämmelser som kommissionen antar i genomförandeakter inte ska 
reglera formerna för gränsöverskridande samarbete generellt, utan bara förbättra 
effektiviteten. 
 

Ändringsförslag  75 

Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – led b – strecksats 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Offentligt samråd. utgår 

Motivering 

Med tanke på bestämmelserna i artikel 9 är det olämpligt att ge kommissionen befogenhet att 
anta genomförandeakter på det här området, som hör till medlemsstaternas kompetens. 
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Ändringsförslag  76 

Förslag till direktiv 
Artikel 17 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det hänvisas till punkt 1 ska artikel 
5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas. 

Motivering 

Hänvisning görs till denna punkt (t.ex. i artikel 16.2) och inte till punkt 1. 
 

Ändringsförslag  77 

Förslag till direktiv 
Artikel 18 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När en medlemsstat antar de 
bestämmelser som avses i punkt 1 ska de 
innehålla en hänvisning till detta direktiv 
eller åtföljas av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda. 

2. När en medlemsstat antar de 
bestämmelser som avses i punkt 1, efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft, ska 
de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras 
ska varje medlemsstat själv utfärda. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till direktiv 
Artikel 18 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Den fysiska planeringen i kust- och 
havsområden och strategierna för 
integrerad förvaltning av kustområden som 
avses i artikel 4.1 ska upprättas inom en 
period på 36 månader efter det att detta 
direktiv trätt i kraft. 

4. Den fysiska planeringen i kust- och 
havsområden och strategierna för 
integrerad förvaltning av kustområden som 
avses i artikel 4.1 ska upprättas inom en 
period på 48 månader efter det att detta 
direktiv trätt i kraft. 
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Motivering 

Föredraganden anser att det är orealistiskt med en period på 36 månader. Tidsfristen bör vara 
ambitiös, men inte leda till ett förhastat genomförande. Man måste ta hänsyn till de olika 
stadierna i medlemsstaternas fysiska planering av kust- och havsområden. 
 

Ändringsförslag  79 

Förslag till direktiv 
Artikel 18 – punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De rapporter som avses i artikel 15.1 ska 
tillhandahållas senast 42 månader efter det 
att direktivet har trätt i kraft, och därefter 
vart sjätte år. 

5. De rapporter som avses i artikel 15.1 ska 
tillhandahållas senast 54 månader efter det 
att detta direktiv har trätt i kraft, och 
därefter vart sjätte år. 

Motivering 

Anpassning till artikel 18.4, dvs. sex månader efter den tidsfrist som anges där. 
 

Ändringsförslag  80 

Förslag till direktiv 
Artikel 18 – punkt 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Den lägesrapport som avses i 
artikel 15.3 ska lämnas in senast 
sex månader efter den dag som avses i 
punkt 5 och därefter vart sjätte år. 

6. Den lägesrapport som avses i 
artikel 15.3 ska lämnas in senast sex 
månader efter den dag som avses i punkt 5 
och därefter vart fjärde år. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till direktiv 
Artikel 18 – punkt 6a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Införlivandekraven i detta direktiv ska 
inte gälla medlemsstater utan kust. 

Motivering 

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


