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Herr Talman 

Kommissionen vill tacka Riksdagen för dess motiverade yttrande om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i 
kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden {COM(2013) 133 final}. 

Kommissionen noterar Riksdagens synpunkter avseende förslagets förenlighet med 
subsidiaritetsprincipen. Kommissionen anser att förslagets syfte — smidiga insatser i fråga 
om fysisk planering till havs och integrerad förvaltning av kustområden i alla medlemsstater 
och samstämmigt och enhetligt genomförande i hela EU- bäst kan uppnås på EU-nivå. 

Det föreslagna direktivet skulle tillföra mervärde genom att låta medlemsstaterna uppnå en 
minimal konsensus för att möjliggöra gränsöverskridande samarbete och så småningom 
bidra till genomförandet av annan berörd lagstiftning som bland annat direktivet om 
förnybar energi, den gemensamma fiskeripolitiken, det transeuropeiska transportnätet och 
ramdirektivet om en marin strategi. 

Ekosystem till havs och vid kusterna, fiskeområden, skyddade områden till havs, 
havsinfrastruktur som kablar, rörledningar, sjöfartsleder, olje-, gas och 
vindkrafts anläggningar, men också risker för naturolyckor och klimatförändring, är 
gränsöverskridande frågor och problem. Verksamhet till havs och vid kusterna har inverkan 
över gränserna, och ofta för hela EU, och de olika nationella planeringsförfarandena skiljer 
sig kraftigt åt: därför behövs det ramar på EU-nivå för planeringsförfarandena üll havs och 
för en integrerad förvaltning av kustområden. Gränsöverskridande samarbete i dessa frågor, 
som är en viktig förutsättning både för ekonomisk utveckling och för en hållbar 
resursförvaltning, är i dag sällsynt och sällan systematiskt, och ofta saknas det helt. 

Det föreslagna direktivet skulle ge medlemsstaterna stort utrymme för att själva bestämma 
hur de vill uppnå målen i direktivet. Direktivet föreskriver endast förfarandekrav och går inte 
in på innehållet i fysisk planering till havs eller kustsförvaltningsstrategier. Det är särskilt 
viktigt att se att det föreslagna direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att maximalt utnyttja 
befintliga förvaltningsstrukturer och bestämmelser, både internt och i samarbetet med andra 
medlemsstater. I synnerhet kräver direktivet att det finns fastställda förfaranden, men går inte 
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ut på att ändra befintlig fysisk planering till havs eller strukturer eller förfaranden för 
integrerad förvaltning av kustområden om dessa redan är införda och är förenlig med 
minimikraven. 

Slutligen utesluts i förslaget uttryckligen stads- och landsbygdsplanering i enlighet med 
artikel 192.2 i EUF-fördraget från direktivets tillämpningsområde. 

Kommissionen hoppas att dessa klargöranden kan bemöta Riksdagens synpunkter och ser 
fram emot att fortsätta den politiska dialogen framöver. 
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