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Betænkning A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat udpeger for hver 

kystzone og havregion eller subregion den 

eller de myndigheder, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af dette direktiv, herunder 

for at sikre samarbejdet med andre 

medlemsstater som omhandlet i artikel 12 

og samarbejdet med tredjelande som 

omhandlet i artikel 13. 

1. Hver medlemsstat udpeger for hver 

kystzone og havregion den eller de 

myndigheder, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af dette direktiv, herunder 

for at sikre samarbejdet med andre 

medlemsstater som omhandlet i artikel 12 

og samarbejdet med tredjelande som 

omhandlet i artikel 13. 

Or. en 
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Betænkning A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat udpeger for hver 

kystzone og havregion eller subregion den 

eller de myndigheder, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af dette direktiv, herunder 

for at sikre samarbejdet med andre 

medlemsstater som omhandlet i artikel 12 

og samarbejdet med tredjelande som 

omhandlet i artikel 13. 

1. Hver medlemsstat udpeger for hver 

kystzone og havregion den eller de 

myndigheder, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af dette direktiv, herunder 

for at sikre samarbejdet med andre 

medlemsstater som omhandlet i artikel 12 

og samarbejdet med tredjelande som 

omhandlet i artikel 13. 

2. Hver medlemsstat sender Kommissionen 

en liste over de ansvarlige myndigheder 

sammen med de oplysninger, der er anført i 

bilag I til dette direktiv. 

2. Hver medlemsstat sender Kommissionen 

en liste over de ansvarlige myndigheder 

sammen med de oplysninger, der er anført i 

bilag I til dette direktiv. 

3. Samtidig sender hver medlemsstat 

Kommissionen en liste over deres 

ansvarlige myndigheder i de internationale 

organer, som de deltager i, og som er 

relevante for gennemførelsen af dette 

direktiv. 

3. Samtidig sender hver medlemsstat 

Kommissionen en liste over deres 

ansvarlige myndigheder i de internationale 

organer, som de deltager i, og som er 

relevante for gennemførelsen af dette 

direktiv. 

4. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om enhver ændring i de 

oplysninger, der er meddelt i henhold til 

stk. 1, senest seks måneder efter at en 

sådan ændring er trådt i kraft. 

4. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om enhver ændring i de 

oplysninger, der er meddelt i henhold til 

stk. 1, senest seks måneder efter at en 

sådan ændring er trådt i kraft. 

 4a. I overensstemmelse med 

nærhedsprincippet kan hver medlemsstat 

udpeger sine ansvarlige myndigheder 

under hensyntagen til de forskellige 

institutionelle og styringsmæssige 

niveauer. 
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