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Τροπολογία 22
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη
ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 
σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας, για 
δραστηριότητες που αφορούν τις 
θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 
τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 
του τουρισμού και για εγκαταστάσεις 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 
πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 
πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση προγραμματισμού και 
διαχείρισης.

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 
ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 
σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας, για την 
εξερεύνηση και την εκμετάλλευση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, για 
δραστηριότητες που αφορούν τις 
θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 
τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 
του τουρισμού και για εγκαταστάσεις 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 
πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 
πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση προγραμματισμού και 
διαχείριση.

Or. fr

Τροπολογία 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 
ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 
σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας, για 
δραστηριότητες που αφορούν τις 
θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 
τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 
του τουρισμού και για εγκαταστάσεις 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 
πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 
πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση προγραμματισμού και 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη 
ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 
σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας, για 
δραστηριότητες που αφορούν τις 
θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για 
τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, της 
βιοποικιλότητας και του τουρισμού και 
για εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και οι πολλαπλές πιέσεις επί των 
παράκτιων πόρων απαιτούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση 
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διαχείρισης. προγραμματισμού και διαχείρισης.

Or. lt

Τροπολογία 24
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός και η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά 
μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και 
οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Η εφαρμογή μιας 
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα θα 
συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικονομιών και στη βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός και η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά 
μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και 
οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Η συνεκτίμηση μιας 
προσέγγισης που θα έχει ως βάση το 
οικοσύστημα και θα λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, 
και ο πλήρης σεβασμός των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον 
αφορά την ιεράρχηση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων
θα συμβάλουν στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και 
παράκτιων οικονομιών και στη βιώσιμη 
χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 25
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Το φυσικό κεφάλαιο είναι ένα 
κατ’ εξοχήν δημόσιο αγαθό. Στην 
περίπτωση των παράκτιων ζωνών, οι 
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δημόσιες αρχές της κάθε χώρας πρέπει 
να εφαρμόζουν μια διαχείριση που να 
ωφελεί το περιβάλλον και τους πολίτες, 
χωρίς να εξυπηρετούν το ιδιωτικό αντί 
για το δημόσιο συμφέρον.

Or. es

Τροπολογία 26
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 
της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 
καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης και του διεθνούς 
ναυτικού δικαίου.

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 
της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 
καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
πράξεις των κρατών μελών, της Ένωσης 
και του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 27
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 
της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 
καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης και του διεθνούς 

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 
της νομικής σαφήνειας, πρέπει να 
καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, της Σύμβασης των 



PE519.486v01-00 6/56 AM\1002870EL.doc

EL

ναυτικού δικαίου. Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) και του διεθνούς 
ναυτικού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 28
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 
Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 
είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 
καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 
υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 
του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 
στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 
του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 
τομεακές δραστηριότητες.

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να δημιουργεί η 
Ένωση ένα πλαίσιο για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα 
κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους 
εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για τον 
σχεδιασμό και τον καθορισμό, στο πλαίσιο 
των θαλάσσιων υδάτων και των παράκτιων 
ζωνών τους, του περιεχομένου των εν 
λόγω σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και 
για την κατανομή του θαλάσσιου χώρου 
στις διάφορες τομεακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 29
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 
Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

(12) Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η 
Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 
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είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 
καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 
υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 
του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 
στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 
του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 
τομεακές δραστηριότητες.

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον 
καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 
υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 
του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και 
στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή 
του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 
τομεακές δραστηριότητες, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη διατηρούν τις αρμοδιότητές τους στον τομέα της 
πολεοδομίας και της χωροταξίας. Ωστόσο, κάθε χωροταξικό σχέδιο και στρατηγική για τη 
διαχείριση πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται κατά συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Τροπολογία 30
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στα θαλάσσια ύδατα και στις 
παράκτιες ζώνες, τα οικοσυστήματα και οι 
θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι υπόκεινται 
σε σημαντικές πιέσεις. Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες, καθώς και οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι 
φυσικών καταστροφών και η δυναμική των 
ακτογραμμών που μπορεί να 
παρουσιάζουν διάβρωση ή να έχουν 
πραγματοποιηθεί σε αυτές προσχώσεις, 
μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, 
καθώς και στα παράκτια και θαλάσσια 
οικοσυστήματα, οδηγώντας σε υποβάθμιση 
της περιβαλλοντικής κατάστασης, σε 
απώλεια της βιοποικιλότητας και σε 
υποβάθμιση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών. Θα πρέπει να ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι διάφορες αυτές πιέσεις 
στη δημιουργία θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και στρατηγικών για την 

(14) Στα θαλάσσια ύδατα και στις 
παράκτιες ζώνες, τα οικοσυστήματα και οι 
θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι υπόκεινται 
σε σημαντικές πιέσεις. Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες, καθώς και οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι 
φυσικών καταστροφών και η δυναμική των 
ακτογραμμών που μπορεί να 
παρουσιάζουν διάβρωση ή να έχουν 
πραγματοποιηθεί σε αυτές προσχώσεις, 
μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, 
καθώς και στα παράκτια και θαλάσσια 
οικοσυστήματα, οδηγώντας σε υποβάθμιση 
της περιβαλλοντικής κατάστασης, σε 
απώλεια της βιοποικιλότητας και σε 
υποβάθμιση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο να ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι διάφορες αυτές πιέσεις 
στη δημιουργία θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και στρατηγικών για την 
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ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών. Επιπλέον, τα υγιή παράκτια και 
θαλάσσια οικοσυστήματα και οι 
πολλαπλές υπηρεσίες που συνδέονται με 
αυτά, εφόσον ενταχθούν σε αποφάσεις 
προγραμματισμού, μπορεί να επιφέρουν 
σημαντικά οφέλη όσον αφορά την 
παραγωγή τροφίμων, την αναψυχή και τον 
τουρισμό, τον μετριασμό των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή, καθώς και τον 
έλεγχο της δυναμικής των ακτογραμμών 
και την πρόληψη των καταστροφών.

ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών. Επιπλέον, τα υγιή παράκτια και 
θαλάσσια οικοσυστήματα και οι 
πολλαπλές υπηρεσίες που συνδέονται με 
αυτά, εφόσον ενταχθούν σε αποφάσεις 
προγραμματισμού, μπορεί να επιφέρουν 
σημαντικά οφέλη όσον αφορά την 
παραγωγή τροφίμων, την αναψυχή και τον 
τουρισμό, τον μετριασμό των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή, καθώς και τον 
έλεγχο της δυναμικής των ακτογραμμών 
και την πρόληψη των καταστροφών.

Or. fr

Τροπολογία 31
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν
την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που 
ασκείται από όλες τις δραστηριότητες 
διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά 
με την επίτευξη της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η 
ικανότητα των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε 
ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε 
κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 
την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 
αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή 
και από τις μελλοντικές γενεές.

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να συμπεριλάβει
την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας, και με πλήρη σεβασμό 
στις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
όσον αφορά την ιεράρχηση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών στόχων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που 
ασκείται από όλες τις δραστηριότητες 
διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά 
με την επίτευξη της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η 
ικανότητα των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε 
ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε 
κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 
την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 
αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή 
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και από τις μελλοντικές γενεές.

Or. en

Τροπολογία 32
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 
την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που 
ασκείται από όλες τις δραστηριότητες 
διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά 
με την επίτευξη της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η 
ικανότητα των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε 
ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε 
κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 
την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 
αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή 
και από τις μελλοντικές γενεές.

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν 
την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και να 
λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της 
προφύλαξης και της προληπτικής 
δράσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 191 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η σωρευτική 
πίεση που ασκείται από όλες τις θαλάσσιες 
και παράκτιες δραστηριότητες διατηρείται 
σε επίπεδα που είναι συμβατά με την 
επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης και ότι η ικανότητα των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων να 
ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς 
μεταβολές δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ 
ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο 
χρήση των θαλάσσιων αγαθών και 
υπηρεσιών από τη σημερινή και από τις 
μελλοντικές γενεές.

Or. fr

Τροπολογία 33
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ 
άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, 
για τη διατήρηση και βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 
κοινοτικών προσανατολισμών για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 
θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 
στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 
περιβάλλον, της στρατηγικής 
βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 2020, του 
χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της, 
της στρατηγικής της ΕΕ για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
καθώς και, ενδεχομένως, της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των θαλάσσιων 
λεκανών και των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών.

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ 
άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, 
για τη διατήρηση και βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 
κοινοτικών προσανατολισμών για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 
θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 
στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 
περιβάλλον, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών, της στρατηγικής βιοποικιλότητας 
της ΕΕ για το 2020, του χάρτη πορείας 
προς μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους της, της 
στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή καθώς και, 
ενδεχομένως, της περιφερειακής πολιτικής 
της ΕΕ, περιλαμβανομένων των 
θαλάσσιων λεκανών και των 
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μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Or. en

Τροπολογία 34
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 
πλήρως τη διαδικασία, από τον 
εντοπισμό των προβλημάτων, τη συλλογή 
πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 
αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής και να 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει να 
αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί που 
προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη 
μελλοντική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 
μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 
«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 
Επιτροπής.

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να βασίζονται 
στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις. Πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως 
οι μηχανισμοί που προβλέπονται στην 
υφιστάμενη ή στη μελλοντική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 
μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 
«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 
Επιτροπής.

Or. nl

Τροπολογία 35
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 
πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό 
των προβλημάτων, τη συλλογή 
πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 
αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής και να 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει να 
αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί που 
προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη 
μελλοντική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα 
μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 
«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 
Επιτροπής.

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 
πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό 
των προβλημάτων, τη συλλογή 
πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη 
αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής και να 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνώσεις, καθώς και να 
συμβαδίζουν με τις πολιτικές και τις 
αρχές της ΕΕ, ιδιαίτερα δε με την αρχή 
της προφύλαξης. Πρέπει να αξιοποιούνται 
πλήρως οι μηχανισμοί που προβλέπονται 
στην υφιστάμενη ή στη μελλοντική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
απόφασης 2010/477/ΕΕ σχετικά με τα 
κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα για 
την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 
«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 36
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 
εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 
χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 
μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 
περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει 
τουλάχιστον να εξασφαλίσουν ότι η 
διαδικασία ή οι διεργασίες σχεδιασμού θα 

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 
εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 
χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 
μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 
περιοχές.
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οδηγήσουν στη χάραξη ενός συνολικού 
χάρτη που θα εντοπίζει τις διαφορετικές 
χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες 
αλλαγές που οφείλονται στην κλιματική 
αλλαγή.

Or. nl

Τροπολογία 37
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 
εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 
χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 
μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 
περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον 
να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι 
διεργασίες σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη 
χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα 
εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του 
θαλάσσιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 
στην κλιματική αλλαγή.

(19) Σκοπός του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού είναι να εντοπίσει και να 
διαχειρισθεί χωροταξικές χρήσεις και τις 
συγκρούσεις που αυτές μπορεί να 
επιφέρουν στις θαλάσσιες περιοχές καθώς 
και να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των θαλάσσιων και παράκτιων 
δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη των εν 
λόγω στόχων, τα κράτη μέλη πρέπει 
τουλάχιστον να εξασφαλίσουν ότι η 
διαδικασία ή οι διεργασίες σχεδιασμού θα 
οδηγήσουν στη χάραξη ενός συνολικού 
χάρτη που θα εντοπίζει τις διαφορετικές 
χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες 
αλλαγές που οφείλονται στην κλιματική 
αλλαγή.

Or. fr

Τροπολογία 38
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 
εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 
χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 
μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 
περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον 
να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι 
διεργασίες σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη 
χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα 
εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του 
θαλάσσιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 
στην κλιματική αλλαγή.

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού είναι να 
εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 
χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 
μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 
περιοχές. Για την αποτελεσματική 
επίτευξη του εν λόγω στόχου, τα κράτη 
μέλη πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουν 
ότι η διαδικασία ή οι διεργασίες 
σχεδιασμού θα έχουν ως στόχο την 
επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και οικονομικής 
ανάπτυξης και θα οδηγήσουν στη χάραξη 
ενός συνολικού χάρτη που θα εντοπίζει τις 
διαφορετικές χρήσεις του θαλάσσιου 
χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται 
στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 39
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στις παράκτιες ζώνες εφαρμόζεται 
ποικιλία μέτρων βάσει διαφορετικών 
πολιτικών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο 
των μέτρων αυτών και να αναλύσουν την 
ανάγκη για συμπληρωματικές δράσεις, 
όπως είναι οι δράσεις για την πρόληψη της 
διάβρωσης και τη διαχείριση των 
προσχώσεων, για την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για 
την καταπολέμηση των παράκτιων και των 
θαλάσσιων απορριμμάτων, την ανάπτυξη 
πράσινης υποδομής και την προώθηση της 
πρόληψης των φυσικών καταστροφών. Τα 

(21) Στις παράκτιες ζώνες εφαρμόζεται 
ποικιλία μέτρων βάσει διαφορετικών 
πολιτικών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συντονίσουν τις πολιτικές αυτές μεταξύ 
τους και παροτρύνονται να εξετάσουν 
νέες δράσεις, όπως είναι οι δράσεις για την 
πρόληψη της διάβρωσης και τη διαχείριση 
των προσχώσεων, για την προσαρμογή 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
για την καταπολέμηση των παράκτιων και 
των θαλάσσιων απορριμμάτων, την 
ανάπτυξη πράσινης υποδομής και την 
προώθηση της πρόληψης των φυσικών 
καταστροφών.
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μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με 
συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. 
Έτσι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν όλες τις παράκτιες 
δραστηριότητες και να αποδώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις διατομεακές 
αλληλεπιδράσεις καθώς και στις 
αλληλεπιδράσεις ξηράς/θαλάσσης μεταξύ 
αυτών των δραστηριοτήτων.

Or. nl

Τροπολογία 40
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 
περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 
οικονομικών φορέων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. Για να 
εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 
αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 
κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο 
στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα 
όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τη 
δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2003/35.

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 
περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 
οικονομικών φορέων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. Για να 
εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 
αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, τα διάφορα 
επίπεδα οικείων αρχών και το κοινό να 
γνωμοδοτούν επαρκώς, σε κάθε στάδιο της 
εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. 
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα
διατάξεων σχετικά με τη δημόσια 
διαβούλευση είναι το άρθρο 2 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2003/35 και το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 41
Marusya Lyubcheva
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 
περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 
οικονομικών φορέων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. Για να 
εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 
αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 
κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο 
στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των
παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα 
όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τη 
δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/35.

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 
περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 
οικονομικών φορέων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. Για να 
εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με 
αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το 
κοινό να γνωμοδοτούν κατά τα αρχικά και 
τα επόμενα διαδοχικά στάδια της 
εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. 
Ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά 
διατάξεις σχετικά με τη δημόσια 
διαβούλευση βρίσκεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/35.

Or. bg

Τροπολογία 42
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 
διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 
δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 
την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 
ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 
χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 

(23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 
διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 
δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 
την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 
ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 
χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 
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είναι συνεπή με τα χρονοδιαγράμματα που 
προβλέπονται σε άλλες σχετικές 
νομοθεσίες, και ιδίως: στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι το 
οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 
σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 
καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 
έγκρισης, πιστοποίησης και 
προγραμματισμού, στις οποίες
περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 
ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 
στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 
2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση για το 
θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 
έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 
εργαλείο για τη στήριξη της προσέγγισης 
με βάση το οικοσύστημα όσον αφορά τη 
διαχείριση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση· στην απόφαση αριθ. 
884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 
προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 
απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 
να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 
ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 
χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 
μεταφορών.

είναι συνεπή με τα χρονοδιαγράμματα που 
προβλέπονται σε άλλες σχετικές 
νομοθεσίες, και ιδίως: στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι το 
οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 
σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 
καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 
έγκρισης, πιστοποίησης και 
προγραμματισμού, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 
ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 
στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 
2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση για το 
θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 
έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 
εργαλείο προκειμένου να επιτύχουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση· στην απόφαση 
αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών
προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 
απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 
να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 
ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 
χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 
μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 43
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 
διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 
δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 
την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 
ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 
χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 
είναι συνεπή με τα χρονοδιαγράμματα που 
προβλέπονται σε άλλες σχετικές 
νομοθεσίες, και ιδίως: στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι το 
οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 
σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 
καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 
έγκρισης, πιστοποίησης και 
προγραμματισμού, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 
ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 
στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 
2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση για το 
θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 
έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 
εργαλείο για τη στήριξη της προσέγγισης 
με βάση το οικοσύστημα όσον αφορά τη 
διαχείριση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση· στην απόφαση αριθ. 
884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(23) Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τις 
διοικητικές δαπάνες, καθώς και τις 
δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται για 
την εφαρμογή της λοιπούς συναφούς 
ενωσιακής νομοθεσίας. Τα 
χρονοδιαγράμματα για τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών θα πρέπει, συνεπώς, να 
είναι συνεπή με τα χρονοδιαγράμματα που 
προβλέπονται σε άλλες σχετικές 
νομοθεσίες, και ιδίως: στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι το 
οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί 
σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, και η οποία 
καθορίζει διαδικασίες συντονισμού της 
έγκρισης, πιστοποίησης και 
προγραμματισμού, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός 
ως σημαντική συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη την επίτευξη καλού οικολογικού 
δυναμικού, καλής κατάστασης των 
υπόγειων υδάτων και καλής χημικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων 
έως το 2015, στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 
στο παράρτημα Α σημείο 6 της απόφασης 
2010/477/ΕΕ, όπου προβλέπεται ότι τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση για το 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 
προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 
απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 
να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 
ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 
χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 
μεταφορών.

θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το 
έτος 2020 και όπου προσδιορίζεται ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ως 
εργαλείο για τη στήριξη της προσέγγισης 
με βάση το οικοσύστημα όσον αφορά τη 
διαχείριση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση· στην απόφαση αριθ. 
884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 
προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία 
απαιτεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 
να αναπτυχθεί με την προοπτική του 2020, 
ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής 
χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 
μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 44
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικονομιών και τη βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και 
παράκτιων οικονομιών και τη βιώσιμη 
χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από αυτό το συμπληρωματικό κείμενο καθίσταται σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, εφόσον το 
επιθυμούν.
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Τροπολογία 45
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικονομιών και τη βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 
την επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και οικονομικής 
ανάπτυξης σε θαλάσσιες και παράκτιες 
ζώνες και τη βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 46
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών
και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων 
ζωνών και τη διασφάλιση της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τη 
βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων.

Or. bg

Τροπολογία 47
Γεώργιος Κουμουτσάκος
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών 
και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό με βάση το οικοσύστημα και 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών με σκοπό να συμβάλει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων 
και παράκτιων οικονομιών και τη βιώσιμη 
χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 48
Mario Pirillo, Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών 
και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό 
την προστασία της ακτογραμμής, την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των 
θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και 
τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων.

Or. es

Τροπολογία 49
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, το 
παρόν πλαίσιο προβλέπει τη θέσπιση και 
την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 
στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με 
στόχο την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5.

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, το 
παρόν πλαίσιο προβλέπει τη θέσπιση και 
την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων με στόχο 
την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από αυτό το συμπληρωματικό κείμενο καθίσταται σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, εφόσον το 
επιθυμούν.

Τροπολογία 50
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, το 
παρόν πλαίσιο προβλέπει τη θέσπιση και 
την εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 
στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο 
την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5.

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία παρέχει πλαίσιο για τη 
θέσπιση και την εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 
στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο 
την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις θάλασσας-ξηράς και την 
ενίσχυση της διασυνοριακής 
συνεργασίας, με βάση τις αντίστοιχες 
διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS).

Or. en
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Τροπολογία 51
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε 
παράκτιες ζώνες.

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και, για 
κάθε διαδικασία ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών που 
αναπτύσσεται για τη συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία, σε παράκτιες ζώνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από αυτό το συμπληρωματικό κείμενο καθίσταται σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβούν σε ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, εφόσον το επιθυμούν.

Τροπολογία 52
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών για την πολεοδομία και τη 
χωροταξία.

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών για τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Or. en

Τροπολογία 53
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών για την πολεοδομία και τη 
χωροταξία.

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών τόσο για την πολεοδομία και τη 
χωροταξία όσο και για τη ρύθμιση της 
σχέσης μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων 
θεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το συμπληρωματικό αυτό κείμενο διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τον 
χερσαίο χωροταξικό σχεδιασμό.

Τροπολογία 54
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ως «ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών» νοείται μια άτυπη 
διαδικασία για τη θέσπιση συντονισμένης 
προσέγγισης με στόχο τον σχεδιασμό και 
τη διαχείριση των πολλών διαφορετικών 
στοιχείων στις παράκτιες περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 55
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» νοούνται οι 
ισόρροπες θαλάσσιες δραστηριότητες 
που προάγουν την οικονομική, κοινωνική 
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και εδαφική συνοχή, τη συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών, καθώς και ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης 
της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 56
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 
νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 
νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ και στην απόφαση 
2010/477/EΕ της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση 2010/477/ΕΕ καθορίζονται πιο αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τον ορισμό και τα κριτήρια της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης».

Τροπολογία 57
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών

Θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών

Or. en
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Τροπολογία 58
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 
εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 
σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ή στρατηγικές για τη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 
προαναφερόμενα σχέδια δύνανται να 
υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει διαδικασίες 
για τη θέσπιση και την εφαρμογή του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Τα 
θαλάσσια χωροταξικά σχέδια που 
προκύπτουν μπορούν να καταρτιστούν, 
να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν 
μεμονωμένα ή με συνδυασμένο ή 
ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή σε εθνικό και/ή 
υποεθνικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να καθορίζεται εάν θα εφαρμοστεί 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, και αν η εν λόγω διαχείριση θα ενσωματωθεί 
στις διαδικασίες θαλάσσιου σχεδιασμού ή θα πραγματοποιηθεί μεμονωμένα. Αποσαφηνίζεται 
επίσης ότι η οδηγία ισχύει για τον θαλάσσιο χώρο και δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίον τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν τον χερσαίο χωροταξικό σχεδιασμό.

Τροπολογία 59
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 
εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 
σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ή στρατηγικές για τη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 
προαναφερόμενα σχέδια δύνανται να
υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 
εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 
σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ή στρατηγικές για τη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 
προαναφερόμενα σχέδια υποβάλλονται σε 
χωριστά έγγραφα.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Μολονότι τα στοιχεία που αφορούν την κοινή διαχείριση μπορούν να παρουσιαστούν κατά 
τρόπο συγκεντρωτικό, η υποβολή δύο διαφορετικών κεφαλαίων για τις παράκτιες ζώνες και τον 
χωροταξικό σχεδιασμό εξυπηρετεί καλύτερα τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων.

Τροπολογία 60
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 
εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 
σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ή στρατηγικές για τη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 
προαναφερόμενα σχέδια δύνανται να 
υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και 
εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 
σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ή στρατηγικές για τη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 
προαναφερόμενα σχέδια δύνανται να 
υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα ή να 
ενσωματώνονται σε χωροταξικά σχέδια.

Or. en

Τροπολογία 61
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να επιδιώκουν τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 και να πληρούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 62
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 
υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 
δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και
τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού και κάθε 
διαδικασίας για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 
εφαρμόζεται ή αναπτύσσεται σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 
υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 
δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον, όπως η προστασία, 
διατήρηση και ενίσχυση ανεκτίμητων 
παράκτιων φυσικών πόρων και φυσικών 
πόρων ρηχών υδάτων, όπως λειμώνες 
θαλάσσιας βλάστησης, δάση φαιοφύκων, 
αποικίες ασβεστούχων θαλάσσιων 
φυκιών και παραθαλάσσια έλη. 
Πρόκειται για οικοσυστήματα που 
δεσμεύουν και αποθηκεύουν μεγάλες 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και θα 
πρέπει να αποφεύγεται σύγκρουση 
χρήσεων θαλάσσιου χώρου με υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 63
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού και 
στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα 
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λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των
υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 
δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 
τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων και 
παράκτιων περιφερειών και
υποπεριφερειών, τον τομέα υφιστάμενων 
ή προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, 
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και 
τις αναμενόμενες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 64
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 
υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 
δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 
τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 
υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 
δραστηριοτήτων, τις επιπτώσεις στις 
τοπικές κοινότητες, τα θαλάσσια ύδατα 
και τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 65
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
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παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 
υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 
δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 
τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 
υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα 
δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 
τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 66
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχοι των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών

Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών

Or. en

Τροπολογία 67
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση 
το οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 

Κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, και 
όπου εφαρμόζονται τυχόν διαδικασίες για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών μέσω θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη την προσέγγιση με 
βάση το οικοσύστημα για τη διευκόλυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης και, στο μέτρο 
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ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων: του δυνατού, της συνύπαρξης, με συμβατό 
τρόπο, τομέων δραστηριοτήτων στα 
θαλάσσια και στα παράκτια ύδατα και, 
εφόσον πρόκειται για τυχόν διαδικασίες 
ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων 
ζωνών, στις παράκτιες ζώνες. Τα κράτη 
μέλη έχουν ως στόχο να συμβάλλουν, 
μεταξύ άλλων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έχει ως στόχο τη διαχείριση ανταγωνιστικών 
απαιτήσεων και τη δυνατότητα συνεγκατάστασης ή συνύπαρξης συμβατών δραστηριοτήτων, η 
εν λόγω συνύπαρξη δεν θα είναι πάντα δυνατή ή αναγκαία σε συγκεκριμένη περιοχή σχεδίου. Η 
προσθήκη της φράσης «στο μέτρο του δυνατού» πριν από τη λέξη «συνύπαρξη» διαφυλάσσει 
την ουδετερότητα της διαδικασίας σχεδιασμού και διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν την 
ευχέρεια να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες στα χωρικά τους ύδατα.

Τροπολογία 68
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να συμπεριλάβουν μια προσέγγιση με 
βάση το οικοσύστημα για τη διευκόλυνση 
της συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας και με πλήρη σεβασμό 
στις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
όσον αφορά την ιεράρχηση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών στόχων, και πρέπει να έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:

Or. en
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Τροπολογία 69
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να
εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, μέσα από την πλήρη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
παραγόντων, και πρέπει να συμβάλουν, 
μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 70
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και 
παράκτιων δραστηριοτήτων και τη 
διευκόλυνση της συνύπαρξης μέσω της 
πρόληψης των συγκρούσεων μεταξύ 
ανταγωνιζόμενων τομέων δραστηριοτήτων 
στα θαλάσσια και στα παράκτια ύδατα, 
εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο 



AM\1002870EL.doc 33/56 PE519.486v01-00

EL

καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εν λόγω 
δραστηριοτήτων. Πρέπει να έχουν ως 
στόχο να συμβάλουν ιδίως, μεταξύ άλλων:

Or. fr

Τροπολογία 71
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα. Μπορούν να έχουν 
στόχο να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων:

Or. nl

Τροπολογία 72
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων 
τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 
στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για τη διευκόλυνση των 
κοινών προσπαθειών και της συνεργασίας 
για την πρόληψη των συγκρούσεων 
μεταξύ ανταγωνιζόμενων τομέων 
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και στα 
παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν ως 
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στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:

Or. bg

Τροπολογία 73
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την 
ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 
ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 
διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση·

α) στην επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, στην εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, 
προωθώντας την ανάπτυξη των θαλάσσιων 
πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 
διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. fr

Τροπολογία 74
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την 
ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 
ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 
διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση·

α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης και της 
ενεργειακής της ασφάλειας, προωθώντας 
την ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 
ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 
διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. bg

Τροπολογία 75
Birgit Schnieber-Jastram
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 
θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή 
αποτελεσματικών και αποδοτικών ως 
προς το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε 
όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 
της προσβασιμότητας των λιμένων και της 
ασφάλειας των μεταφορών·

β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 
θαλάσσιων μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας των λιμένων και της 
ασφάλειας των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 76
Franco Bonanini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 
θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή 
αποτελεσματικών και αποδοτικών ως προς 
το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε όλη 
την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας των λιμένων και της 
ασφάλειας των μεταφορών·

β) στη διασφάλιση της βιώσιμης
ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών και 
την παροχή αποτελεσματικών και 
αποδοτικών ως προς το κόστος θαλάσσιων 
διαδρομών σε όλη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας των λιμένων, της 
ασφάλειας των μεταφορών, της 
προστασίας των παράκτιων και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 77
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην προώθηση της ανάπτυξης των β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 
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θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή 
αποτελεσματικών και αποδοτικών ως προς 
το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε όλη 
την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας των λιμένων και της 
ασφάλειας των μεταφορών·

θαλάσσιων μεταφορών έξω από τις 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, 
στον σεβασμό των ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων και την παροχή 
αποτελεσματικών και αποδοτικών ως προς 
το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε όλη 
την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας των λιμένων και της 
ασφάλειας των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 78
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τομέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης 
στον κλάδο της αλιείας και των συναφών 
δραστηριοτήτων·

γ) στην προώθηση της αειφόρου 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης των 
αλιευτικών περιοχών και της αειφόρου 
ανάπτυξης του τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας 
και των συναφών δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 79
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 
ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος μέσω ενός επαρκούς 
δικτύου προστατευόμενων περιοχών, 
καθώς και τη συνετή, προληπτική και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων με 
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απώλειας της βιοποικιλότητας και της 
υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της 
θαλάσσιας ρύπανσης·

σεβασμό προς τους ρυθμούς ανανέωσής 
τους, ιδίως προκειμένου να επιτύχουν 
καλή περιβαλλοντική κατάσταση, 
ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, μείωση των 
κινδύνων της θαλάσσιας ρύπανσης και 
αύξηση της βιωσιμότητας των 
ιχθυαποθεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 80
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 
ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας και της 
υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της 
θαλάσσιας ρύπανσης·

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 
ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας και της 
υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και πρόληψη των κινδύνων της 
θαλάσσιας ρύπανσης·

Or. fr

Τροπολογία 81
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 
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ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας και της 
υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της 
θαλάσσιας ρύπανσης·

ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας και της 
υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων 
ρύπανσης των υδάτων και των 
παράκτιων ζωνών·

Or. bg

Τροπολογία 82
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 
θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην 
κλιματική αλλαγή.

ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 
θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην 
κλιματική αλλαγή μέσω κυρίως μίας 
προσέγγισης που θα βασίζεται στο 
οικοσύστημα.

Or. en

Τροπολογία 83
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στην προστασία, διατήρηση και 
ενίσχυση ανεκτίμητων παράκτιων 
φυσικών πόρων και φυσικών πόρων 
ρηχών υδάτων, όπως λειμώνες θαλάσσιας 
βλάστησης, δάση φαιοφύκων, αποικίες 
ασβεστούχων θαλάσσιων φυκιών και 
παραθαλάσσια έλη, τα οποία αποτελούν 
οικοσυστήματα που δεσμεύουν και 
αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα, αποφεύγοντας 
τις συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου 
χώρου με υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 84
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στην ενθάρρυνση της διατήρησης, 
ανάδειξης και προαγωγής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των 
παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 85
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στη διασφάλιση και/ή διατήρηση 
ενός δίκαιου και αξιοπρεπούς επιπέδου 
διαβίωσης για τις τοπικές κοινότητες και 
τα άτομα που εξαρτώνται από τις 
βιώσιμες, μικρής κλίμακας θαλάσσιες και
παράκτιες δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 86
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στη μείωση της αστικής πίεσης που 
οφείλεται σε ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, με σκοπό την προστασία 
των ευαίσθητων περιοχών της 
ακτογραμμής.

Or. es

Τροπολογία 87
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) στην προώθηση του βιώσιμου αντί 
του μαζικού τουρισμού.

Or. es

Τροπολογία 88
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 
συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις
παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή 
τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας 
θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και 
των συναφών παράκτιων ζωνών και να τις 
αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών 
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13·

γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 
συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις 
παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή 
τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας
θαλάσσιας υποπεριοχής και των συναφών 
παράκτιων ζωνών και να τις 
αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών 
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13·
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Or. en

Τροπολογία 89
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Τα προγράμματα και οι στρατηγικές 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον 
αντίκτυπο των θαλάσσιων και παράκτιων 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα 
οικοσυστήματα και στους θαλάσσιους 
πόρους.

Or. fr

Τροπολογία 90
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια 
πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 
χαρτογράφηση των θαλάσσιων υδάτων, η 
οποία να εντοπίζει την πραγματική και 
δυνητική χωρική και χρονική κατανομή 
όλων των σχετικών θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων για να επιτύχει τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 5.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 91
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 
παρακάτω δραστηριότητες:

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη χρήσεις ή 
δραστηριότητες που κρίνουν σχετικές και 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 92
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 
παρακάτω δραστηριότητες:

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τις παρακάτω δραστηριότητες:

Or. nl

Τροπολογία 93
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 
παρακάτω δραστηριότητες:

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τις εξής
δραστηριότητες:

Or. en
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Τροπολογία 94
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη 
ενέργειας και για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας·

α) τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την 
εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου, 
αερίου και άλλων ενεργειακών πόρων και 
για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 95
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις περιοχές αλιείας· ε) τις περιοχές αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 96
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις 
εκτροφής·

στ) τις υποθαλάσσιες περιοχές 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

Or. en
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Τροπολογία 97
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις 
εκτροφής·

στ) τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 98
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης. ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης και 
τους τόπους του δικτύου Natura 2000·

Or. bg

Τροπολογία 99
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης. ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης και 
άλλα ευαίσθητα θαλάσσια 
οικοσυστήματα.

Or. en

Τροπολογία 100
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τοποθεσίες και τοπία ιστορικής, 
πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 101
Franco Bonanini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) την απόρριψη των αστικών και 
βιομηχανικών λυμάτων·

Or. it

Τροπολογία 102
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τους λιμένες·

Or. bg

Τροπολογία 103
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) τις τουριστικές περιοχές εθνικής 
σημασίας·
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Or. bg

Τροπολογία 104
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις 
στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών

Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών

Or. en

Τροπολογία 105
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να περιλαμβάνουν τουλάχιστον απογραφή 
των υφιστάμενων μέτρων που 
εφαρμόζονται σε παράκτιες ζώνες και 
ανάλυση της ανάγκης για πρόσθετα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι 
στρατηγικές αυτές θα προβλέπουν την 
ολοκληρωμένη και διατομεακή εφαρμογή 
πολιτικής και θα εξετάζουν τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ χερσαίων και 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 106
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις
παρακάτω δραστηριότητες:

2. Εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαδικασίες για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 
έχουν αναπτυχθεί για τη συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία, είτε μεμονωμένα 
είτε στο πλαίσιο του θαλάσσιου 
χωροταξικού τους σχεδιασμού, βοηθούν 
για τον προσδιορισμό των διαφόρων 
υφιστάμενων πολιτικών ή μέτρων που 
έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην 
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και 
διατομεακής πολιτικής. Οι διαδικασίες 
αυτές μπορούν να συμπεριλάβουν, μεταξύ 
άλλων, τις παρακάτω δραστηριότητες:

Or. en

Τροπολογία 107
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 
παρακάτω δραστηριότητες:

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη μπορούν 
να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις 
παρακάτω δραστηριότητες:

Or. nl

Τροπολογία 108
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις
παρακάτω δραστηριότητες:

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα
παρακάτω:

Or. en

Τροπολογία 109
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανάπτυξη υποδομής, 
εγκαταστάσεων ενέργειας, μεταφορών, 
λιμένων, θαλάσσιων έργων και άλλων 
δομών, συμπεριλαμβανομένης της 
πράσινης υποδομής·

β) την ανάπτυξη υποδομής, 
εγκαταστάσεων ενέργειας, μεταφορών, 
λιμένων, θαλάσσιων έργων, σταθμών 
καθαρισμού υδάτων και άλλων δομών, 
συμπεριλαμβανομένης της πράσινης 
υποδομής·

Or. es

Τροπολογία 110
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια· δ) την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής·

Or. en

Τροπολογία 111
Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη 
διαχείριση των παράκτιων 
οικοσυστημάτων, των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 
παράκτιου τοπίου και των νησιών·

ε) την προστασία, τη διατήρηση, την 
αποκατάσταση και τη διαχείριση των 
παράκτιων οικοσυστημάτων, των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και των 
φυσικών περιοχών, του παράκτιου τοπίου 
και των νησιών·

Or. fr

Τροπολογία 112
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη 
διαχείριση των παράκτιων 
οικοσυστημάτων, των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 
παράκτιου τοπίου και των νησιών·

ε) τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη 
διαχείριση των παράκτιων 
οικοσυστημάτων, των προστατευόμενων 
υγροτόπων και εκβολών ποταμών, των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και των 
φυσικών περιοχών, του παράκτιου τοπίου 
και των νησιών·

Or. es

Τροπολογία 113
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τον θαλάσσιο και παράκτιο 
τουρισμό.

Or. bg
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Τροπολογία 114
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τις τουριστικές δραστηριότητες

Or. fr

Τροπολογία 115
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη διατήρηση και διαχείριση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Or. en

Τροπολογία 116
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη διασφάλιση και/ή διατήρηση 
ενός δίκαιου και αξιοπρεπούς επιπέδου 
διαβίωσης για τις τοπικές κοινότητες και 
τα άτομα που εξαρτώνται από τις 
βιώσιμες, μικρής κλίμακας θαλάσσιες και 
παράκτιες δραστηριότητες.

Or. en
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Τροπολογία 117
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη 
δημόσια συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών σε πρώιμο στάδιο 
στην ανάπτυξη των θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη 
δημόσια συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, των διαφόρων 
επιπέδων αρχών και των ενδιαφερόμενων 
πολιτών σε πρώιμο στάδιο στην ανάπτυξη 
των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 
στρατηγικών για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών.

Or. fr

Τροπολογία 118
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές και οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες θα καλούνται ώστε 
να διατυπώνουν τη γνώμη τους για τα υπό 
κατάρτιση σχέδια και τις στρατηγικές και 
θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα 
μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.

2. Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει 
ότι οι αρμόδιοι φορείς και τα διάφορα 
επίπεδα αρχών και οι ενδιαφερόμενοι 
πολίτες θα καλούνται ώστε να 
διατυπώνουν τη γνώμη τους για τα υπό 
κατάρτιση σχέδια και τις στρατηγικές και 
θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα 
μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.

Or. fr

Τροπολογία 119
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή 
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των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και 
την ανταλλαγή των απαραίτητων 
στοιχείων για τα θαλάσσια χωροταξικά 
σχέδια και τις στρατηγικές για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών.

των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και 
την επικαιροποίηση και ανταλλαγή των 
απαραίτητων στοιχείων για τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, μεταξύ άλλων μέσω 
της δημιουργίας κοινής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας.

Or. bg

Τροπολογία 120
Mark Demesmaeker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία της παραγράφου 1 θα 
περιλαμβάνουν:

διαγράφεται

α) περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας που διέπει τις 
δραστηριότητες των άρθρων 7 και 8·
β) θαλάσσια φυσικά δεδομένα σε 
θαλάσσια ύδατα και γεωμορφολογικά 
δεδομένα σε παράκτιες ζώνες.

Or. nl

Τροπολογία 121
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και στο 
άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/EΟΚ ανάλογα 
με την περίπτωση.
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Or. en

Τροπολογία 122
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 
κράτους μέλους πρέπει να συνεργάζονται 
μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 
θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 
κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της 
θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 
συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη 
ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 
διασυνοριακή υποδομή.

1. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 
κράτους μέλους πρέπει να συνεργάζονται 
μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 
θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 
κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της 
θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 
συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη 
ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 
διασυνοριακή υποδομή και το περιβάλλον.

Or. bg

Τροπολογία 123
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 
χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα 
θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις 
στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν 
λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 
περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 
οικεία παράκτια ζώνη.

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 
χώρας καταβάλλουν, σύμφωνα με το 
διεθνές ναυτικό δίκαιο και τις συμβάσεις,
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
συντονίζουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους 
σχέδια και τις στρατηγικές τους για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών με την εν λόγω τρίτη χώρα στην 
οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή 
υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια 
ζώνη.
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Or. en

Τροπολογία 124
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 
χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα 
θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις 
στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν 
λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 
περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 
οικεία παράκτια ζώνη.

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 
χώρας προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με 
την εν λόγω χώρα και καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να 
συνεργάζονται και να συντονίζουν τα 
θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις 
στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν 
λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 
περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 
οικεία παράκτια ζώνη.

Or. en

Τροπολογία 125
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει για κάθε 
παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή την αρμόδια ή τις αρμόδιες 
αρχές για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία με 
τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει για κάθε 
παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή την αρμόδια εθνική και 
περιφερειακή αρχή για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα κράτη 
μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 και η 
συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 13.

Or. bg



AM\1002870EL.doc 55/56 PE519.486v01-00

EL

Τροπολογία 126
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων
αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς 
φορείς στους οποίους συμμετέχουν, που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

3. Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή κατάλογο των αρχών τους 
που διατηρούν επαφές με τους διεθνείς 
φορείς στους οποίους συμμετέχουν τα 
κράτη μέλη, που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. bg

Τροπολογία 127
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας χρησιμοποιώντας 
τις διαθέσιμες εκθέσεις, πληροφορίες και 
δεδομένα από άλλη νομοθεσία της ΕΕ και, 
όπου χρειάζεται, παραπέμποντας σε αυτά.

1. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες εκθέσεις, 
πληροφορίες και δεδομένα από άλλη 
νομοθεσία της ΕΕ και, όπου χρειάζεται, 
παραπέμποντας σε αυτά.

Or. bg

Τροπολογία 128
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα επιχειρησιακά στάδια για τον 
καθορισμό των θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, και για την υποβολή 

διαγράφεται
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σχετικών εκθέσεων:
– τη συνοχή των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία με τη λοιπή σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία·
– τους κύκλους παρακολούθησης και 
αναθεώρησης·
– τις λεπτομέρειες της διασυνοριακής 
συνεργασίας·
– τη δημόσια διαβούλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία θα πρέπει να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις ή διατάξεις. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποφασίσουν για όλες τις άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ή τη μορφή 
των σχεδίων ή των στρατηγικών

Τροπολογία 129
Julie Girling, Struan Stevenson, Jacqueline Foster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 36 
μηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 7 
ετών ύστερα από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en


