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MOTIVERING

Grönboken om unionens framtida havspolitik är mycket välkommen. Som det sägs 
i dokumentet: ”Vi kommer bara att kunna fortsätta glädja åt oss de fördelar haven erbjuder om 
vi verkligen respekterar dem, i en tid då deras resurser allvarligt hotas och vi har allt större 
teknisk förmåga att utnyttja dem. Den på grund av föroreningar allt mindre marina biologiska
mångfalden, effekter av klimatförändringar och utfiskning är varningssignaler som vi inte kan 
nonchalera.”

Det är på tiden att kommissionen tar initiativ till att försöka utarbeta en samordnad och 
samstämmig havspolitik.

Förutom att den flitigt pekar på omfattningen av försämringen av havsmiljön dras det 
i grönboken också andra viktiga slutsatser som föredraganden ställer sig bakom:

– Försämringar av den marina miljön minskar sysselsättningspotentialen.

– All EU-politik måste utarbetas i ett internationellt sammanhang.

– Utveckling och införande av ny teknik för att garantera hållbar miljö kan leda till 
sysselsättning och exportmöjligheter.

– Uppgifterna om användningen av den marina miljön är bristfälliga (uppgifter saknas, 
uppgifterna är inte jämförbara mellan medlemsstaterna osv.) och förslag läggs fram för 
förbättringar.

Det finns ett desperat behov av ett system för fysisk planering av marina verksamheter, 
grundade på den ekosystembaserade metoden, som vid behov skulle begränsa 
verksamheterna. 

I grönboken anges att havspolitiken skall grunda sig på två pelare – Lissabonstrategin och den 
tematiska strategin för att skydda och bevara havsmiljön. Föredraganden medger att det kan 
bli svårt att jämka samman de krav som ekonomisk tillväxt och miljövård ställer, men anser 
att om de kortsiktiga fördelarna med ekonomisk tillväxt betonas för mycket kan detta leda till 
avsevärda skador på längre sikt för både miljön och ekonomin. Det framgår tydligt ur 
grönboken att kommissionen erkänner den potential för ekonomisk tillväxt som kan 
uppkomma av ett engagemang för att bevara den marina miljön – havsbaserad energi, renare 
typer av marina transporter, skeppsbyggnad och andra tekniker för att garantera hållbar miljö 
nämns.

Föredraganden uppmanar kommissionen att se till att direktivet om en marin strategi, som är 
lagstiftningspelaren för EU:s åtaganden för marint bevarande, inte kommer att försvagas 
under förfarandet för dess slutliga antagande och inte heller som ett resultat av diskussionerna 
om havspolitiken. Det är särskilt viktigt att behålla definitionen på god miljöstatus som finns 
i detta, samt att utöva påtryckningar på medlemsstaterna för att till fullo tillämpa övrig 
miljölagstiftning, som habitatdirektivet, Natura 2000 och övriga rättsakter.
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Klimatförändringarna är av sådan grundläggande betydelse för EU och resten av världen att 
EU:s kampanj för att minska utsläppen måste vara av allra högsta prioritet. Transporter av alla 
slag (i luften, på väg och till sjöss) bidrar med allt större andelar till de totala utsläppen av 
växthusgaser, och kommissionen måste så snart som möjligt lägga fram förslag om 
minskningar, vilket skulle ha den ytterligare fördelen att det bidrar till sysselsättningen genom 
att utveckla teknisk expertis som andra länder kommer att behöva.

Slutligen, en fråga lyser med sin frånvaro i grönboken. Militären nämns endast för sina 
positiva bidrag till havspolitiken, genom efterforskning och räddning, brottsbekämpning osv. 
De miljöskador som kan orsakas av medlemsstaternas militära anläggningar och deras 
verksamheter nämns inte. Detta utelämnande bör nämnas i resolutionen.
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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 14 november 2006 om en 
temainriktad strategi för skydd och bevarande av den marina miljön1 och upprepar särskilt 
behovet av att

• EU:s övergripande mål skall vara en hållbar användning av haven och att bevara de 
marina ekosystemen, vilket inbegriper en stark EU-politik om marint skydd som skall 
förhindra ytterligare förluster av den biologiska mångfalden och ytterligare försämring 
av den marina miljön,

• införa en för hela EU gemensam definition av god miljöstatus,

• Europeiska miljöbyrån tillhandhåller regelbundna bedömningar av den marina miljön, 
vilket kräver förbättringar av den nationella insamlingen, rapporteringen och utbytet 
av uppgifter,

• erkänna betydelsen av samråd på förhand, samordning och samarbete med 
angränsande länder vid antagande och genomförande av det kommande direktivet om 
en marin strategi (KOM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), såsom 
parlamentet betonar i sin ståndpunkt av den 14 november 20062.

2. Europaparlamentet hävdar än en gång att en ren havsmiljö, med tillräcklig biologisk 
mångfald för att garantera att de ingående ekosystemen fungerar på rätt sätt, är av 
avgörande betydelse för Europa. Parlamentet insisterar dessutom på att de inneboende 
värdena i havsområdena innebär att fördelarna med en god marin miljöstatus i EU sträcker 
sig långt över de potentiella ekonomiska vinsterna från att utnyttja olika komponenter 
i haven, kustvattnen och avrinningsområdena och att därför bevarandet och i många fall 
återställandet av EU:s havsmiljö är en skyldighet.

3. Europaparlamentet är sålunda övertygat om att havsmiljöns förnybara resurser kan och 
bör användas på ett hållbart sätt, så att utnyttjandet av dem och de ekonomiska fördelarna 
av detta kan fortsätta på lång sikt.

4. Europaparlamentet är oroat över konsekvenserna av klimatförändringarna på de marina 
ekosystemen även i de bästa klimatskyddsscenarierna. Parlamentet kräver att havsmiljöns 
ytterligare sårbarhet för andra stressfaktorer på grund av dessa konsekvenser måste 
uppmärksammas på lämpligt sätt. Parlamentet kräver att effektiva åtgärder vidtas 
omgående mot växthusgasutsläpp från marina verksamheter.

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. Europaparlamentet noterar att den största delen av föroreningen av havsmiljön kommer 
från landbaserade källor, vilket inbegriper men inte begränsar sig till utsläpp från jordbruk 
och industrier, som har särskilda effekter på innanhav och delvis instängda hav. 
Parlamentet betonar att EU måste ägna särskild uppmärksamhet åt dessa områden och 
vidta åtgärder för att begränsa och förhindra ytterligare förorening.

6. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att minska marina föroreningar för 
att garantera att fiskmjöl som härstammar från källor inom EU inte är kontaminerat.

7. Europaparlamentet anser att fullständigt genomförande och genomförande i tid av samtlig 
gemenskapslagstiftning på miljöområdet (vilken omfattar bland annat ramdirektivet om 
vatten1, habitatdirektivet2, fågeldirektivet3, nitratdirektivet,4 direktivet om marina 
bränslens svavelhalter5 och direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg och 
införandet av sanktioner för överträdelser6) är absolut nödvändigt för att havsmiljöns 
kvalitet skall bevaras, och att kommissionen bör utnyttja alla påtryckningar som behövs 
för att uppmuntra medlemsstaterna att uppnå detta, inbegripet, om det behövs, 
lagstiftningsåtgärder.

8. Europaparlamentet påminner, i samband med att förbättra verkställandet av 
gemenskapslagstiftningen på miljöområdet och att förhindra förorening av havsmiljön, om 
sin tidigare begäran till kommissionen om att undersöka möjligheterna att inrätta 
en europeisk kustbevakningsstyrka.

9. Europaparlamentet är övertygat om att försiktighetsprincipen, såsom den uttrycks
i artikel 174.2 i EG-fördraget, måste utgöra grunden för alla slags typer av utnyttjande av 
de marina områdena i EU. Parlamentet betonar att brist på vetenskaplig säkerhet därför 
inte bör användas som en ursäkt för att försena förebyggande åtgärder.

10. Europaparlamentet anser att begreppet företagens sociala ansvar är av begränsat värde 
i samband med att bevara havsmiljön, i jämförelse med lagstiftning, och att en korrekt 
rättslig grund därför måste fortsätta att underbygga gemenskapens program för att bevara 
miljön, vilket skall förstärkas med frivilliga åtgärder från de företag som önskar visa sitt 
ansvarsfulla beteende.

11. Europaparlamentet betonar att EU aktivt måste engagera sig i marin förvaltning på 
internationell nivå för att främja rättvisa konkurrensvillkor för marin ekonomi, utan att 
äventyra ambitionerna vad gäller de marina verksamheternas miljömässiga hållbarhet.

  
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1, (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område).
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7, (rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter).
3 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1, (rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar). 
4 EGT L 375, 31.12.1991, s. 1, (rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket).
5 EGT L 121, 11.5.1999, s. 13, (rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten 
i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG).
6 EGT L 255, 30.9.2005, s. 11, (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 
om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser).
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12. Europaparlamentet erkänner kustområdenas betydelse för utvecklingen av förnybar 
energi, som utgör en avgörande och integrerad del av EU:s ansträngningar för att bekämpa 
de globala klimatförändringarna. Parlamentet påpekar att korrekt zonindelning för att 
möjliggöra att platser utvecklas för att producera vindkraft, tidvattenkraft och andra 
former av energi därför kommer att bli nödvändig för att minimera konflikter med andra 
användare av havsmiljön och undvika försämring av miljön. Parlamentet välkomnar de 
viktiga möjligheter som branscherna för förnybar energi erbjuder för att skapa 
sysselsättning och teknisk sakkunskap inom EU.

13. Europaparlamentet bekräftar återigen sin ståndpunkt av den 14 november 2006 om 
direktivet om en marin strategi, och särskilt med avseende på förbuden och/eller 
kriterierna för systematiska/avsiktliga utsläpp av fasta ämnen, vätskor eller gas
i vattenpelaren eller på havsbottnen/i de underliggande jordlagren. Parlamentet anser 
dessutom att all lagring av koldioxid i havsbotten och underliggande jordlager bör 
omfattas av tillstånd enligt internationell rätt, efter en miljökonsekvensbedömning 
i enlighet med rådets direktiv 85/337/EEG1 och tillämpliga internationella konventioner, 
liksom regelbunden övervakning och kontroll.

14. Europaparlamentet insisterar på att man vid planering av all utveckling längs med 
gemenskapens långa kust, för stadsutveckling, industrianläggningar, små och stora 
hamnar, fritidsanläggningar osv. uttryckligen måste beakta konsekvenserna av 
klimatförändringarna och de därmed sammanhängande höjningarna av havsnivån, 
inbegripet den ökade frekvensen och styrkan av stormar och den ökade höjden på 
vågorna. Parlamentet insisterar på att inga nya kärnkraftsanläggningar skall byggas 
i kustområden.

15. Europaparlamentet anser att begreppet ”kluster” skulle kunna ha positiva effekter på 
havsmiljön om bevarande av livsmiljöer, kontroll av föroreningar och andra miljötekniker 
införlivas i utformning och genomförande av kluster från planeringsstadiet och framåt. 
Parlamentet noterar att utbyte av erfarenheter om de bästa miljöteknikerna bör utgöra en 
viktig del i klusterkonceptet.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande att ett omfattande system för 
fysisk planering är nödvändigt för att garantera en stabil lagstiftningsram. Parlamentet 
anser att ett avgörande kriterium för fysisk planering måste vara att organisera 
verksamheter på ett sådant sätt att effekterna av miljöskadliga verksamheter hålls utanför 
ekologiskt känsliga områden. Parlamentet insisterar i detta sammanhang på att 
instrumentet strategiska miljöbedömningar2 skall användas.

17. Europaparlamentet insisterar emellertid på att förvaltning av kustområden som ett av sina 
huvudmål måste ha att bevara havsmiljön, snarare än att sätta undan några få 
förevisningsområden som en symbol att bevaras.

  
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, (rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt).
2 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30, (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om 
bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan).
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18. Europaparlamentet överensstämmer i detta sammanhang med kommissionen i att det finns 
en naturlig gräns för mängden mänsklig verksamhet, i termer av befolkningstäthet och 
industriell verksamhet, som kustområdena kan försörja utan allvarliga och eventuellt 
irreversibla skador på miljön. Parlamentet stöder därför kommissionen inställning att det 
behövs en omfattande undersökning för att bättre kunna fastställa dessa gränser och 
utarbeta prognoser och planer i enlighet med dem.

19. Europaparlamentet ställer sig bakom synpunkten i grönboken att det finns omfattande och 
svåra problem med de uppgifter som finns tillgängliga om havsområdenas tillstånd och de 
verksamheter som endera genomförs eller har konsekvenser där. Parlamentet stöder därför 
kravet på mycket förbättrade program för insamling av uppgifter, kartläggning och 
undersökningar, spårning av fartyg osv. med deltagande av medlemsstaterna, 
kommissionen och andra gemenskapsorgan som Europeiska miljöbyrån och Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån.

20. Europaparlamentet noterar att det i grönboken nämns att flera användbara bidrag kan ges 
av militären, däribland efterforskning och räddningsuppgifter, katastrofhjälp och 
övervakning till sjöss. Parlamentet beklagar dock att inga skador på miljön som militär 
verksamhet, exempelvis tester av vapen, undervattenssonar, byggande av flottbaser osv.,
kan ge upphov till nämns. Parlamentet insisterar i detta avseende på att militära 
verksamheter skall inkorporeras fullständigt i den marina politiken och omfattas 
fullständigt av miljökonsekvensbedömningar och ansvarsskyldighet.


