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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

L-iżvilupp ta' “ekonomija blu” fl-Ewropa għal żieda sostenibbli tas-setturi tal-baħar u dak 
marittimu huwa parti importanti mill-objettiv tal-Unjoni li ssir ekonomija intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiva sal-2020. Hemm bżonn ta' ġestjoni integrata u koerenti tal-ispazju 
marittimu biex jiġi garantit tkabbir sostenibbli u ppreservar tal-ekosistemi kostali u tal-baħar 
għall-ġenerazjonijiet li ġejjin, filwaqt li jiġu affaċċjati l-pressjonijiet fuq ir-riżorsi tal-baħar u 
kostali mill-użu dejjem jikber tagħhom u mill-effetti tat-tibdil tal-klima, tad-diżastri naturali u 
tal-erożjoni.

Il-proposta tal-Kumitat hija primarjament immirata biex tippromwovi t-tkabbir sostenibbli tal-
attivitajiet marittimi u kostali u l-użu sostenibbli tar-riżorsi kostali u tal-baħar permezz tal-
ħolqien ta' qafas għall-implimentazzjoni effettiva tal-ippjanar spazjali marittimu fl-ilmijiet tal-
Unjoni u l-ġestjoni integrata tal-kosta fiż-żoni kostali tal-Istati Membri, filwaqt li jinteressaw 
il-politiki tat-Trattat dwar it-Tħaddim tal-Unjoni Ewropea li għandhom impatt fuq il-kosti, l-
ibħra u l-oċeani.

Il-kwadru li l-proposta biħsiebha tistabilixxi, timplika approċċ sistematiku, ikkoordinat, 
inklussiv u transkonfinali għall-governanza marritima integrata, f'konformità mad-dritt 
nazzjonali tal-Istati Membri u mad-dritt internazzjonali. Il-pjanijiet tal-ġestjoni tal-ispazju 
marittimu u l-istrateġiji tal-ġestjoni integrata taż-żoni kostali għandhom l-għan li jirriflettu, 
jintegraw u jorbtu flimkien l-għanijiet definiti minn politiki settorjali nazzjonali jew reġjonali, 
biex jiġu identifikati l-passi biex ikunu evitati jew imnaqqsa l-kunflitti bejn setturi differenti u 
sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni fil-kwadru tal-politiki relatati mal-
baħar u l-kosta. Il-proposta tirrikjedi li l-azzjoni tal-Istati Membri tkun immirata biex tiżgura 
ġestjoni koerenti qalb il-baċiri marittimi differenti permezz tal-kooperazzjoni transkonfinali 
fl-istess reġjun tal-baħar u fiż-żona kostali relatata magħha.

Ir-rapporteur jaqbel u jappoġġja l-iskopijiet u l-kontenut tal-proposta tal-Kumitat u 
jikkunsidra li dawn jikkostitwixxu pass importanti lejn il-ħolqien ta' dik l-“ekonomija blu” 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-ispazju marittimu u t-territorju kostali Ewropew. L-emendi 
proposti huma mmirati biex itejbu xi aspetti tal-proposta, u b'mod partikolari biex jiċċaraw u 
jinfurzaw l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, għall-ħarsien u l-protezzjoni tal-ambjent u l-
konservazzjoni tar-riżorsi naturali.

Fl-aħħar ta' ġestjoni xierqa tar-riżorsi, hija pereżempju importanti li l-Istati Membri jieħdu 
inkonsiderazzjoni l-pjanijiet tagħhom, fuq kull estrazzjoni tal-gass (fejn għandu jkun inkluż il-
gass tal-iskistu) u tal-enerġija, anki l-operazzjonijiet relatati mal-ħżin. Barra minn hekk, ir-
rapporteur jikkunsidra l-ġestjoni xierqa bħala indispendabbli, sostenibbli u favur l-ambjent, is-
sedimenti kostali, immirati lejn l-ibbilanċjar tas-sitwazzjonijiet ta' tbatija u esposti aktar għar-
riskju dovut għat-tibdil tal-klima, l-erożjoni u li jidħol fil-baħar.

Huwa wkoll neċessarju parteċipazzjoni sħiħa u effettiva tal-pubbliku sa mill bidu tal-istadju 
tal-bidu tal-ipproċessar tad-deċiżjonijiet tal-ippjanar, anki bħala għodda biex jiġu evitati l-
kunflitti fuq l-użu tar-riżorsi naturali. Finalment, huwa xieraq li jiġi speċifikat b'mod iktar ċar 
li d-dispożizzjonijiet tad-direttiva għandhom japplikaw f'konformità mal-leġiżlazzjoni 
Ewropea u nazzjonali.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-ippjanar spazjali marittimu u l-
ġestjoni integrata tal-kosta għandhom 
japplikaw l-approċċ ibbażat fuq l-
ekosistemi kif imsemmi fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 2008/56/KE sabiex jiżguraw 
li l-pressjoni kollettiva tal-attivitajiet kollha 
tinżamm fi ħdan livelli kompatibbli mal-
ksib ta' status ambjentali tajjeb u li ma 
tkunx kompromessa l-kapaċità tal-
ekosistemi tal-baħar li jirreaġixxu għall-
bidliet ikkawżati mill-bniedem, filwaqt li 
jippermettu l-użu sostenibbli ta' oġġetti u 
servizzi tal-baħar mill-ġenerazzjonijiet ta' 
issa u tal-ġejjieni.

(15) L-ippjanar spazjali marittimu u l-
ġestjoni integrata tal-kosta għandhom 
japplikaw approċċ ta' prekawzjoni 
minbarra l-approċċ ibbażat fuq l-
ekosistemi kif imsemmi fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 2008/56/KE sabiex jiżguraw 
li l-pressjoni kollettiva tal-attivitajiet kollha 
tinżamm fi ħdan livelli kompatibbli mal-
ksib ta' status ambjentali tajjeb, il-
konservazzjoni tar-riżorsi naturali u li ma 
tkunx kompromessa l-kapaċità tal-
ekosistemi tal-baħar li jirreaġixxu għall-
bidliet ikkawżati mill-bniedem, filwaqt li 
jippermettu l-użu sostenibbli ta' oġġetti u 
servizzi tal-baħar mill-ġenerazzjonijiet ta' 
issa u tal-ġejjieni.

Or. it

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Għall-iskopijiet tal-aġġustament taż-
żoni kostali għat-tibdil tal-klima ,għall-
ġlieda kontra l-fenomeni tal-erożjoni u 
tal-avvanz effettiv tal-kosti, tar-riskji ta' 
dak li jidħol fil-baħar, għad-
deterjorament tal-istat ekoloġiku u tat-telf 
tal-biodiversità tal-ekosistemi tal-kosti, 
jassumi importanza rilevanti tal-ġestjoni 
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tajba, sostenibbli u ekokompatibbli, tas-
sedimenti kostali immirat lejn il-bilanċ 
tas-sitwazzjonijiet fi tbatija u li huma l-
aktar esposti għar-riskju. Id-depożiti tas-
sedimenti taħt il-baħar li qegħdin fuq il-
blata kontinentali jistgħu jiġu użati fil-każ 
tan-nuqqas tar-riżorsi tas-sedimenti fl-
ambitu tas-sistemi kostali.

Or. it

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ġestjoni ta' żoni marittimi u kostali 
hija kumplessa u tinvolvi livelli differenti 
ta' awtoritajiet, operaturi ekonomiċi u 
partijiet interessati oħra. Sabiex ikun 
garantit l-iżvilupp sostenibbli b'mod 
effettiv, huwa essenzjali li l-partijiet 
interessati, l-awtoritajiet u l-pubbliku jiġu 
kkonsultati fi stadju fit-tħejjija ta' pjanijiet 
spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni 
integrata tal-kosta skont din id-Direttiva, 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni. Eżempju tajjeb għad-
dispożizzjonijiet dwar il-konsultazzjoni 
pubblika jista' jinstab fl-Artikolu 2(2) tad-
Direttiva 2003/35/KE.

(22) Il-ġestjoni ta' żoni marittimi u kostali 
hija kumplessa u tinvolvi livelli differenti 
ta' awtoritajiet, operaturi ekonomiċi u 
partijiet interessati oħra. Sabiex ikun 
garantit l-iżvilupp sostenibbli b'mod 
effettiv, huwa essenzjali li l-partijiet 
interessati, l-awtoritajiet u l-pubbliku jiġu 
kkonsultati, sa mill-fażi tal-bidu tal-
ipproċessar ta' pjanijiet spazjali marittimi u 
strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta 
skont din id-Direttiva, f'konformità mal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni. Eżempju 
tajjeb tad-dispożizzjonijiet dwar il-
konsultazzjoni pubblika msemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2003/35/KE kif 
ukoll fid-Direttiva 2001/42/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
27 ta' Ġunju 2001, dwar il-valutazzjoni 
tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi 
dwar l-ambjent1.

____________________
1 ĠU L 197, 21.7.2001, p.30.

Or. it
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Permezz tal-pjanijiet spazjali 
marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni 
integrata tal-kosta l-Istati Membri jistgħu 
jnaqqsu l-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
b'appoġġ għall-azzjoni tagħhom biex 
jimplimentaw leġiżlazzjoni oħra rilevanti 
tal-Unjoni. L-iskedi taż-żmien għall-
pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji 
għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom 
għalhekk ikunu koerenti mal-iskedi taż-
żmien stabbiliti f'leġiżlazzjoni oħra 
rilevanti, speċjalment: id-
Direttiva 2009/28/KE, li teħtieġ li Stat 
Membru jiżgura li s-sehem ta' enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali 
tal-enerġija fl-2020 ikun tal-inqas 20 % u li 
tidentifika koordinazzjoni tal-
awtorizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u l-
proċeduri tal-ippjanar, inkluż l-ippjanar 
spazjali bħala kontribuzzjoni importanti 
biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni għall-
enerġija rinnovabbli; id-
Direttiva 2008/56/KE u l-Anness A(6) tad-
Deċiżjoni 2010/477/UE, li teħtieġ li l-Istati 
Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jiksbu jew iżommu status ambjentali tajjeb 
fl-ambjent tal-baħar sal-2020 u li 
tidentifika l-ippjanar spazjali marittimu 
bħala għodda ta' appoġġ għall-approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema fil-ġestjoni tal-
attivitajiet umani sabiex jinkiseb status 
ambjentali tajjeb; id-
Deċiżjoni 884/2004/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Deċiżjoni Nru 1692/96/KE dwar linji 
gwida Komunitarji sabiex jiġi żviluppat 
netwerk trans-Ewropew tat-trasport li 
teħtieġ li n-netwerk trans-Ewropew tat-
trasport jiġi stabbilit sal-2020 permezz tal-
integrazzjoni tan-netwerk tal-infrastruttura 
tat-trasport fuq l-art, fil-baħar u fl-ajru.

(23) Permezz tal-pjanijiet spazjali 
marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni 
integrata tal-kosta l-Istati Membri jistgħu 
jnaqqsu l-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
b'appoġġ għall-azzjoni tagħhom biex 
jimplimentaw leġiżlazzjoni oħra rilevanti 
tal-Unjoni. L-iskedi taż-żmien għall-
pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji 
għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom 
għalhekk ikunu koerenti mal-iskedi taż-
żmien stabbiliti f'leġiżlazzjoni oħra 
rilevanti, speċjalment: id-
Direttiva 2009/28/KE, li teħtieġ li Stat 
Membru jiżgura li s-sehem ta' enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali 
tal-enerġija fl-2020 ikun tal-inqas 20 % u li 
tidentifika koordinazzjoni tal-
awtorizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u l-
proċeduri tal-ippjanar, inkluż l-ippjanar 
spazjali bħala kontribuzzjoni importanti 
biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni għall-
enerġija rinnovabbli; id-
Direttiva 2008/56/KE u l-Anness A(6) tad-
Deċiżjoni 2010/477/UE, li teħtieġ li l-Istati 
Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jiksbu jew iżommu status ambjentali tajjeb 
fl-ambjent tal-baħar sal-2020 u li 
tidentifika l-ippjanar spazjali marittimu 
bħala għodda ta' appoġġ għall-approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema fil-ġestjoni tal-
attivitajiet umani sabiex jinkiseb status 
ambjentali tajjeb; Id-
Direttiva 2008/56/KE; id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa1; id-
Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-
2 ta' April 1979, dwar il-konservazzjoni 
tal-għasafar selvaġġi2; id-
Deċiżjoni 884/2004/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
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Deċiżjoni Nru 1692/96/KE dwar linji 
gwida Komunitarji sabiex jiġi żviluppat 
netwerk trans-Ewropew tat-trasport li 
teħtieġ li n-netwerk trans-Ewropew tat-
trasport jiġi stabbilit sal-2020 permezz tal-
integrazzjoni tan-netwerk tal-infrastruttura 
Ewropew tat-trasport fuq l-art, fil-baħar u 
fl-ajru.

____________________
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 ĠU L 103, 25.04.1979, p. 1.

Or. it

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Sabiex tiġi appoġġjata l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva b'mod 
mifrux u kkoordinat fuq l-ambjent tal-
Komunità huwa xieraq li jiġu identifikati 
l-għodod finanzjarji tar-riżorsi eżistenti 
biex jappoġġjaw il-programmi 
dimostrattivi u għall-iskambju tal-prattiki 
tajbin tal-proċessi virtużi tal-istrateġiji u l-
pjanijiet tal-ġestjoni u tal-governanza tal-
ambjent kostali u tal-ispazju marittimu.

Or. it

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ippjanar spazjali marittimu u għall-ġestjoni 
integrata tal-kosta u għandha l-għan li 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli tal-
ekonomiji marittimi u kostali u l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar u dawk 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ippjanar spazjali marittimu u għall-ġestjoni 
integrata tal-kosta u għandha l-għan li 
tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-
ekonomiji marittimi u kostali u l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar u dawk 
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kostali. kostali.

Or. it

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom japplikaw għall-ilmijiet tal-
ibħra u għaż-żoni kostali.

1. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom japplikaw għall-ilmijiet tal-
ibħra u għaż-żoni kostali, f'konformità 
mal-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali 
eżistenti.

Or. it

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji 
għall-ġestjoni integrata tal-kosta 
għandhom japplikaw approċċ ibbażat fuq 
l-ekosistema biex jiffaċilitaw il-koeżistenza 
u jevitaw il-kunflitti bejn attivitajiet ta' 
setturi li jikkompetu bejniethom fl-ilmijiet 
tal-ibħra u ż-żoni kostali, u għandhom l-
għan li jikkontribwixxu biex:

Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji 
għall-ġestjoni integrata tal-kosta 
għandhom jippromwovu l-iżvilupp 
sostenibbli permezz tal-approċċ ibbażat 
fuq l-ekosistema biex jiffaċilitaw il-
koeżistenza u jevitaw il-kunflitti bejn 
attivitajiet ta' setturi li jikkompetu 
bejniethom fl-ilmijiet tal-ibħra u ż-żoni 
kostali, permezz tal-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-komponenti umani kollha involuti, u 
għandhom l-għan li jikkontribwixxu biex:

Or. it
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżguraw il-provvista tal-enerġija tal-
Unjoni billi jippromwovu l-iżvilupp ta' 
sorsi tal-enerġja tal-baħar, l-iżvilupp ta' 
forom ġodda u rinnovabbli tal-enerġija, l-
interkonnessjoni ta' netwerks tal-enerġija, u 
l-effiċjenza enerġetika;

(a) jiżguraw il-provvista tal-enerġija tal-
Unjoni, jinfurzaw l-integrazioni tas-suq 
intern tal-enerġija u jikkontribwixxu fl-
iżvilupp sostenibbli u għall-protezzjoni 
tal-ambjent permezz tal-iżvilupp ta' sorsi 
tal-enerġija tal-baħar, l-iżvilupp ta' forom 
ġodda u rinovabbli tal-enerġija, l-
interkonnessjoni ta' netwerks tal-enerġija, u 
l-effiċjenza enerġetika;

Or. it

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Arikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jippromwovu l-iżvilupp tat-trasport 
marittimu u jipprovdu rotot ta' tbaħħir 
effiċjenti u kosteffikaċi mal-Ewropa 
kollha, inkluż l-aċċessibbiltà għall-port u s-
sikurezza tat-trasport;

(b) jiggarantixxi l-iżvilupp sostenibbli tat-
trasport marittimu u jipprovdu rotot ta' 
tbaħħir effiċjenti u kosteffikaċi mal-
Ewropa kollha, inkluż l-aċċessibbiltà għall-
port u s-sikurezza tat-trasport;

Or. it

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżguraw żoni kostali u tal-baħar li 
jifilħu jirreżistu għall-klima.

(e) jiżguraw żoni kostali u tal-baħar iktar 
reżiljenti għat-tibdil tal-klima.

Or. it
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jkunu qed jistabbilixxu l-pjanijiet 
spazjali marittimi l-Istati Membri 
għandhom iqisu, tal-anqas, l-attivitajiet li 
ġejjin:

2. Meta jkunu qed jistabbilixxu l-pjanijiet 
spazjali marittimi l-Istati Membri 
għandhom iqisu, tal-anqas, l-elementi li 
ġejjin:

Or. it

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-siti u l-infrastrutturi tal-estrazzjoni 
taż-żejt u tal-gass; 

(b) siti u infrastrutturi tal-estrazzjoni taż-
żejt, tal-gass u tal-gass tax-shale; 

Or. it

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 - paragrafu 2 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) siti u infrastrutturi għall-ħażna tad-
dijossidu karboniku u tal-gass naturali;

Or. it

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) depożiti ta' sedimenti taħt il-baħar 
siewja għall-iskopijiet tan-nutrimenti tal-
kosta;
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Or. it

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-siti ta' konservazzjoni tan-natura. (g) siti ta' protezzjoni u konservazzjoni tan-
natura  u tal-ispeċi skont il-leġiżlazzjoni 
Ewropea u nazzjonali u ż-żoni li 
jiċċirkondawhom.

Or. it

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 8(2)(a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-utilizzazzjoni ta' riżorsi naturali 
speċifiċi inklużi l-impjanti għall-
estrazzjoni tal-enerġija u l-produzzjoni ta' 
enerġija rinnovabbli; 

(a) l-utilizzazzjoni ta' riżorsi naturali 
speċifiċi inklużi l-impjanti għall-
estrazzjoni u tal-ħażna tal-enerġija u l-
produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli; 

Or. it

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ġestjoni sostenibbli tas-sedimenti tal-
kosta, inklużi l-akkumulazzjonijiet fil-
viċinanza tax-xogħlijiet tal-port u tad-
difiża;

Or. it
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-konservazzjoni, ir-restawr u l-ġestjoni 
tal-ekosistemi kostali, is-servizzi tal-
ekosistema u n-natura, il-pajsaġġi kostali u 
l-gżejjer;

(e) il-protezzjoni, il-konservazzjoni, ir-
restawr u l-ġestjoni tal-ekosistemi kostali, 
ir-riżorsi naturali, is-servizzi tal-
ekosistema u n-natura, il-pajsaġġi kostali u 
l-gżejjer;

Or. it

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) nuqqas u kontroll tal-kunflitti 
antropoġeniċi fuq l-użu tar-riżorsi 
naturali;

Or. it

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mezzi għall-parteċipazzjoni pubblika tal-
partijiet kollha interessati fi stadju bikri fl-
iżvilupp tal-pjanijiet spazjali marittimi u l-
istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mezzi għall-parteċipazzjoni pubblika tal-
partijiet kollha interessati fi stadju bikri fl-
iżvilupp tal-pjanijiet spazjali marittimi u l-
istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, 
fir-rigward tal-ordnijiet nazzjonali 
tagħhom.

Or. it


