
PA\655188DA.doc PE 386.294v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

FORELØBIG
2006/2299(INI)

28.2.2007

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Transport- og Turismeudvalget

om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene
(2006/2299(INI))

Rådgivende ordfører: Satu Hassi

(*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - forretningsordenens artikel 47 



PE 386.294v01-00 2/7 PA\655188DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\655188DA.doc 3/7 PE 386.294v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Grønbogen om en fremtidig havpolitik for EU er et meget velkomment dokument, for som det 
fremgår af grønbogen:
Vi kan kun fortsat glæde os over de fordele, som havene tilbyder, hvis vi respekterer dem på et 
tidspunkt, hvor deres ressourcer er alvorligt truet, og hvor vores teknologiske 
udnyttelsesmuligheder er større.  Den hurtige nedbringelse af havets biodiversitet, der især 
skyldes forurening, klimaændringer og overfiskning, er et faresignal, som vi ikke kan 
ignorere. (side 5-6)
Det er på høje tid, at Kommissionen tager initiativ til at udvikle en koordineret og
sammenhængende havpolitik.
Ud over jævnligt at fremhæve omfanget af havmiljøets ødelæggelse fremhæver grønbogen 
også andre vigtige punkter, som ordføreren er enig i:
- forringelsen af havmiljøet mindsker beskæftigelsespotentialet;
- enhver EU-politik skal udarbejdes i en international sammenhæng;
- udviklingen og indførelsen af nye teknologier skal sikre, at miljømæssig bæredygtighed kan 
føre til beskæftigelses- og eksportmuligheder;
- oplysningerne om havmiljøet er mangelfulde (mangel på oplysninger, usammenlignelige 
oplysninger mellem medlemsstaterne etc.) og forslag til forbedringer skal forelægges.
Der er et presserende behov for et system til fysisk planlægning af aktiviteterne på havet, der 
skal baseres på en økosystemstrategi, som om nødvendigt skal begrænse aktiviteterne (se side 
34).
Grønbogen fastslår, at havpolitikken skal baseres på to søjler - Lissabon-strategien og den 
tematiske strategi til beskyttelse og bevaring af havmiljøet. Ordføreren erkender, at det kan 
være vanskeligt at forene kravene til økonomisk vækst og miljøbevaring, men mener, at for 
stor vægt på kortsigtede fordele ved økonomisk vækst på længere sigt kan forårsage betydelig 
skade såvel miljømæssigt som økonomisk. Det fremgår klart af grønbogen, at Kommissionen 
erkender det potentiale for økonomisk vækst, som kan opstå gennem bestræbelserne på at 
bevare havmiljøet - offshore-energi, renere havtransport, skibsbygning og andre teknologier 
til sikring af miljømæssig bæredygtighed nævnes.
Ordføreren opfordrer Udvalget til at sikre, at havstrategidirektivet, som udgør den 
lovgivningsmæssige søjle i EU's forpligtelse til havbevaring, ikke forringes i forbindelse med 
den endelige vedtagelse eller på grund af diskussioner om havpolitikken.  Det er især vigtigt 
at bevare definitionen af en god miljøtilstand, som fremgår af direktivet, samt at presse 
medlemsstaterne til at fuldt ud at iværksætte andre miljømæssige lovgivninger såsom 
habitatdirektivet, Natura 2000 m.fl.
Klimaændringerne er af så stor betydning for EU og resten af verden, at EU's kampagne for at 
mindske udslip bør have højeste prioritet. Alle former for transport (luft-, vej- og 
havtransport) bidrager til en stigende udledning af drivhusgasser, og Kommissionen bør 
hurtigst muligt forelægge forslag til at begrænse dem, som skal have den ekstra fordel, at de 
kan bidrage til beskæftigelse gennem udvikling af teknologisk ekspertise, som andre lande vil 
få behov for.
Endelig er der et punkt, som glimrer ved sit fravær i grønbogen. Militæret nævnes kun i 
forbindelse med dets positive bidrag til havpolitikken gennem eftersøgnings- og 
redningstjenester, retshåndhævelse etc. Den miljømæssige ødelæggelse, som 
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medlemsstaternes militære udstyr og aktiviteter kan forårsage, nævnes imidlertid ikke. Dette 
punkt bør medtages i beslutningen.
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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

Europa-Parlamentet:

1. henviser til sin beslutning af 14. november 2006 om en tematisk strategi for havmiljøet1, 
og gentager især behovet for 
• at den overordnede målsætning for EU sikrer en bæredygtig anvendelse af havene og 

bevaring af marine økosystemer, herunder en stærk EU-politik for beskyttelse af 
havene, som skal forhindre yderligere tab af biodiversitet og forringelse af havmiljøet;

• inddragelse af en fælles definition på god miljøstatus på EU-plan;

• at Det Europæiske Miljøagentur regelmæssigt evaluerer havmiljøet, hvilket kræver 
forbedringer af de nationale dataindsamlinger, rapporteringer og udvekslinger;

• erkendelse af betydningen af en forudgående høring, samordning og samarbejde med 
nabolandene i forbindelse med vedtagelse og gennemførelse af det kommende 
havstrategidirektiv (KOM(2005)0505 - C6-0346/2005 - 2005/0211(COD)), som det 
fremgik af Parlamentets beslutning af 14. november 20062;

2. understreger, at et rent havmiljø med tilstrækkelig biodiversitet at garantere, at 
økosystemerne fungerer hensigtsmæssigt er af afgørende betydning for Europa; 
understreger desuden, at havområdernes selvstændige værdier betyder, at fordelene ved 
en god miljøtilstand i EU er mere vidtrækkende end de mulige økonomiske gevinster ved 
udnyttelsen af forskellige komponenter i havet, kystvande og vandområder, og at 
bevaringen og i mange tilfælde genoprettelsen af EU's havmiljø derfor er et absolut krav;

3. er derfor overbevist om, at havmiljøets vedvarende ressourcer kan og bør anvendes på 
bæredygtig vis, så deres udnyttelse og de økonomiske fordele kan fortsætte på lang sigt;

4. er stærkt bekymret over klimaændringernes virkninger for de marine økosystemer selv i 
de mest optimistiske scenarier for beskyttelse af klimaet, og opfordrer til at lægge særlig 
vægt på havmiljøets yderligere sårbarhed over for andre stressfaktorer grundet disse 
virkninger; kræver, at der omgående træffes effektive foranstaltninger til at mindske 
udledningen af drivhusgasser fra aktiviteter på havet;  

5. bemærker, at størstedelen af forureningen i havmiljøet stammer fra landbaserede kilder, 
herunder, men ikke kun udslip fra landbrug og industri, hvilket især har skadelige 
virkninger for lukkede eller delvist lukkede havområder; understreger, at EU bør være 
særlig opmærksom på disse områder og træffe foranstaltninger til at begrænse og 
forebygge yderligere forurening;

6. mener, at det er afgørende at mindske forurenende stoffer i havet for at sikre, at fiskemel 
fra EU-kilder ikke er forurenet;
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7. mener, at en fuldstændig og rettidig gennemførelse af samtlige af EU's miljølovgivninger 
(blandt andet vandrammedirektivet1, habitat2- og fugledirektivet3, nitratdirektivet4, 
direktivet om svovlindholdet i skibsbrændstoffer5, direktivet om indførelse af sanktioner 
for skibsforurening6) er afgørende for at bevare havmiljøets kvalitet, og at Kommissionen 
derfor bør udøve det fornødne pres for at opmuntre medlemsstaterne til at opnå dette og 
om nødvendigt træffe retslige foranstaltninger;

8. henviser til sine tidligere krav til Kommissionen om at undersøge muligheden for at 
oprette en europæisk kystvagttjeneste i forbindelse med forbedringen af EU-lovgivningen 
på det miljømæssige område;  

9. er overbevist om, at forsigtighedsprincippet i henhold til EF-traktatens artikel 174, stk. 2, 
bør udgøre grundlaget for al udnyttelse af havområder i EU; understreger, at mangelen på 
videnskabelig sikkerhed derfor ikke bør anvendes som en undskyldning for at udsætte 
forebyggende foranstaltninger;

10. mener, at begrebet virksomhedernes sociale ansvar er af begrænset værdi i forbindelse 
med bevaringen af havmiljøet í forhold til lovgivning, og mener derfor, at et passende 
lovgrundlag fortsat skal ligge til grund for fællesskabsprogrammet til bevaring af miljøet, 
hvilket skal styrkes gennem frivillige aktioner fra de virksomheder, der ønsker at vise en 
ansvarlig holdning; 

11. understreger, at EU skal engagere sig aktivt i den maritime forvaltning på internationalt 
plan for at sikre lige vilkår for havøkonomien uden at nedsætte ambitionerne for den 
miljømæssige bæredygtighed for aktiviteterne på havet;

12. erkender kystområdernes betydning for udviklingen af vedvarende energikilder, som 
udgør en afgørende og integreret del af EU's indsats for at bekæmpe globale 
klimaændringer; understreger derfor, at en hensigtsmæssig zoneinddeling for at udvikle 
placeringer til produktion af vindenergi, tidevandsenergi og andre former for energi er 
nødvendig for at mindske konflikter med andre brugere af havmiljøet og undgå 
miljøødelæggelser; glæder sig over de betydelige muligheder for at skabe beskæftigelse 
og teknisk ekspertise i EU, som brancherne for vedvarende energikilder tilbyder;

13. bekræfter sin holdning af 14. november 2006 om havstrategidirektivet, især hvad angår 
forbuddene mod og/eller kriterierne for systematisk/forsætlig udledning af faste stoffer, 
væsker eller luftarter i vandsøjlen eller i havbunden/undergrunden; mener desuden, at 
enhver lagring af kuldioxid på havbunden og i undergrunden bør være omfattet af en 

  
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger).
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter).
3 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. (Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle).
4 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1. (Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand 
mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget).
5 EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13. (Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af 
svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF).
6 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11. (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om 
forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser).
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tilladelse i henhold til folkeretten samt af en forudgående vurdering af indvirkningerne på 
miljøet i overensstemmelse med Rådets direktiv 85/337/EØF1 og de relevante 
internationale konventioner samt regelmæssig overvågning og kontrol; 

14. understreger, at planlægningen af al udvikling langs Fællesskabets kyster, byudvikling, 
industrianlæg, fiskerihavne og lystbådehavne, fritidsanlæg etc. udtrykkeligt bør tage 
hensyn til konsekvenserne af klimaændringerne og den stigende vandstand, herunder 
stormenes tiltagende hyppighed og styrke samt bølgernes øgede højde; kræver, at der 
ikke opføres nye atomkraftanlæg ved kystområderne;

15. mener, at begrebet "klynger" kunne have positive virkninger på havmiljøet, hvis 
bevaringen af naturtyper, forureningsbekæmpende foranstaltninger og andre 
miljømæssige teknologier indgår i udformningen og gennemførelsen af klynger fra 
planlægningsfasen og fremover; bemærker, at udvekslingen af erfaringer om de bedste 
miljømæssige teknologier kan udgøre en vigtig del af klyngekonceptet;

16. glæder sig over Kommissionens anerkendelse af, at et samlet system til fysisk 
planlægning er nødvendigt for at sikre et stabilt regelsæt for miljøet; mener, at et 
afgørende kriterium for fysisk planlægning må være at organisere aktiviteterne på en 
sådan måde, at virkningerne af miljøskadelige aktiviteter holdes uden for økologisk 
sårbare områder; insisterer i denne forbindelse på, at der foretages en strategisk 
miljøvurdering2;

17. understreger dog, at et af de vigtigste mål for forvaltningen af kystområderne bør være at 
bevare havmiljøet, snarere end at etablere nogle få forsøgsområder som tegn på bevaring;

18. er i denne forbindelse enig med Kommissionen i, at der er en naturlig grænse for 
omfanget af menneskelig aktivitet med hensyn til befolkningstæthed og 
industriaktiviteter, som kystområderne kan bære uden alvorlige og eventuelt 
uigenkaldelige miljømæssige skader; støtter derfor Kommissionens synspunkt om, at en 
omfattende undersøgelse er nødvendig for bedre at kunne fastlægge disse begrænsninger 
og dermed forudse og planlægge dem;

19. understreger synspunktet i grønbogen om, at der findes betydelige og seriøse problemer 
med de tilgængelige oplysninger om havområdernes tilstand og om de aktiviteter, som 
enten gennemføres eller har indvirkninger derpå; støtter derfor kravet om stærkt 
forbedrede programmer til indsamling af data, kortlægning og undersøgelse, 
fartøjspositionering etc., som skal inddrage medlemsstaterne, Kommissionen og andre 
fællesskabsorganer såsom Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske 
Søfartssikkerhedsagentur; 

20. bemærker, at grønbogen nævner flere anvendelige bidrag, som militæret kan yde, 
herunder eftersøgnings- og redningstjenester, katastrofehjælp og fiskerikontrol; beklager 
imidlertid, at grønbogen ikke nævner, at militærets aktiviteter kan forringe miljøet, f.eks. 
ved afprøvning af våben, undervandssonar, opførelse af flådebaser etc.; understreger i 
den forbindelse, at militære aktiviteter bør inddrages fuldstændigt i havpolitikken og 
omfattes fuldstændigt af vurderinger af indvirkningerne på miljøet samt ansvar.

  
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. (Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet).


