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4.12.2013 A7-0379/86 

Ändringsförslag  86 
Saïd El Khadraoui 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 14 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska för varje 

kustområde, marin region eller delregion 

som berörs utse en eller flera myndigheter 

med behörighet att genomföra detta 

direktiv, inbegripet säkerställa samarbete 

med andra medlemsstater enligt 

definitionen i artikel 12 och samarbete med 

tredje land enligt definitionen i artikel 13. 

1. Varje medlemsstat ska för varje 

kustområde och marin region som berörs 

utse en eller flera myndigheter med 

behörighet att genomföra detta direktiv, 

inbegripet säkerställa samarbete med andra 

medlemsstater enligt definitionen i 

artikel 12 och samarbete med tredje land 

enligt definitionen i artikel 13. 

Or. en 



 

AM\1012325SV.doc  PE519.425v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

4.12.2013 A7-0379/87 

Ändringsförslag  87 
Saïd El Khadraoui 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska för varje 

kustområde, marin region eller delregion 

som berörs utse en eller flera myndigheter 

med behörighet att genomföra detta 

direktiv, inbegripet säkerställa samarbete 

med andra medlemsstater enligt 

definitionen i artikel 12 och samarbete med 

tredje land enligt definitionen i artikel 13. 

1. Varje medlemsstat ska för varje 

kustområde och marin region som berörs 

utse en eller flera myndigheter med ansvar 

för att genomföra detta direktiv, inbegripet 

säkerställa samarbete med andra 

medlemsstater enligt definitionen i 

artikel 12 och samarbete med tredje land 

enligt definitionen i artikel 13. 

2. Varje medlemsstat ska förse 

kommissionen med en förteckning över de 

behöriga myndigheterna, tillsammans med 

de uppgifter som anges i bilaga I till detta 

direktiv. 

2. Varje medlemsstat ska förse 

kommissionen med en förteckning över de 

ansvariga myndigheterna, tillsammans 

med de uppgifter som anges i bilaga I till 

detta direktiv. 

3. Medlemsstaterna ska samtidigt sända 

kommissionen en förteckning över de 

behöriga myndigheter som ansvarar för de 

internationella organ som medlemsstaterna 

deltar i och som är relevanta för 

genomförandet av detta direktiv. 

3. Medlemsstaterna ska samtidigt sända 

kommissionen en förteckning över de 

behöriga myndigheter som ansvarar för de 

internationella organ som medlemsstaterna 

deltar i och som är relevanta för 

genomförandet av detta direktiv. 

4. Medlemsstaterna ska informera 

kommissionen om varje förändring av den 

information som har överlämnats enligt 

punkt 1, inom sex månader efter det att 

förändringen får verkan. 

4. Medlemsstaterna ska informera 

kommissionen om varje förändring av den 

information som har överlämnats enligt 

punkt 1, inom sex månader efter det att 

förändringen får verkan. 

 4a. I enlighet med subsidiaritetsprincipen 

får varje medlemsstat utse sina ansvariga 

myndigheter i enlighet med de 

institutioner och styrningsformer som 

redan finns. 
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Or. en 


